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Selv om det forventes et omslag i 
verdensøkonomien i 2008 og vi er på 
vei inn i en nedgangskonjunktur, er 
optimismen stor i nord. Petroleums-
industrien begynner å få fotfeste 
i landsdelen, mange nye prosjekt 
innenfor reiselivet er på trappene og 
marin sektor griper nye muligheter 
innenfor bioprospektering, torske-
oppdrett, pelagisk og krabbe.  
I tillegg har solcelleindustrien 
etablert seg i Nordland, mens 
gruvedrift i storstilt skala igjen er på 
trappene i Finnmark. 

Likevel, framskrivinger av behovet 
for arbeidskraft de neste ti årene 
 viser at det ikke er de ovenfor nevnte 
næringene som først og fremst 
vil generere nye arbeidsplasser i 
landsdelen. Effektiviseringer fører 
til at arbeidskraftbehovet fram mot 
2018 ikke vil øke nevneverdig selv 
om vi tar hensyn til nye utbygginger 
og planer.    

Det er først og fremst offentlig 
sektor som vil trenge mer arbeids-
kraft i årene framover. En aldrende 
befolkning krever flere folk i 
helse- og omsorgssektoren, og 
kunnskapssamfunnet krever flere 
folk i undervisning. En annen sektor 
som vil vokse er forretningsmessig 
tjenesteyting. Det er positivt fordi 
denne er sentral i spredningen av 
kunnskap og innovasjoner. 

Vårens konjunkturbarometer om-
handler i sin helhet framskrivinger 
av arbeidsstyrke og behovet for 
arbeidskraft i Nord-Norge de neste 
10 årene. En hovedkonklusjon er at 
det vil bli knapphet på arbeidskraft 
i denne perioden, og regionene må 
gjøre seg attraktive for å tiltrekke 
seg den arbeidskraften de ønsker. 

Konjunkturbarometer for Nord-
Norge er et samarbeid mellom 
Sparebank 1 Nord Norge, Innovasjon 
Norge, Rød Tråd og Norut Tromsø 
AS. Norut er ansvarlig for det 
 faglige innholdet, mens Rød Tråd er 
ansvarlig for språk og utforming. 

Temaet for denne utgaven er 
bestemt i samråd med våre opp-
dragsgivere. Vi takker for nyttige 
råd og innspill fra oppdragsgiverne, 
næringsliv og offentlige virksom-
heter som har bidratt. Innhold og 
konklusjoner er det Norut som har 
ansvaret for. 

Konjunkturbarometeret er skrevet 
av et forskerteam bestående av Gro 
Alteren, Mikko Moilanen, Frank 
Olsen og Margrethe Aanesen ved 
Norut Tromsø. Sistnevnte har ledet 
og vært ansvarlig for arbeidet. 

Utgiver: SpareBank 1 Nord-Norge 
Utarbeidet av: Norut Tromsø AS  
Utforming: Rød Tråd AS 
Trykk: Lundblad Media AS
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Konjunkturbarometeret tar pulsen på den økono-
miske utviklingen i Nord-Norge. Vi presenterer fakta 
og beskriver retninger basert på historisk utvikling og 
mulige framtidsbilder. 

Vårens Konjunkturbarometer ser spesielt på syssel-
settingen fram mot 2018, basert på modellframskriv-
inger. Vårt utgangspunkt er Nord-Norge som mulig-
hetenes landsdel, der potensialet for verdiskaping 
aldri har vært større. Vi ønsker nå å sette søkelys på 
mulighetene for å realisere potensialet og de konse-
kvenser dette får for sysselsetting og næringsstruktur 
i landsdelen. Begrensningene ligger i knappheten på 
arbeidskraft og konkurransen om de beste hodene. 
Dermed står vi overfor viktige valg om hvor vi skal 
bruke ressursene. Hvor har vi de beste mulighetene 
til å skape vekst, lønnsomme bedrifter, utfordrende 
 jobber og attraktive bomiljø? Hvordan ser ønskebildet 
av Nord-Norge i 2018 ut?

2007 ble et jubelår for norsk og nordnorsk økono-
mi. Det er nå flere tegn på avtakende vekst. Uroen 
i internasjonale finansmarkeder virker inn på real-
økonomien, spesielt i USA og Europa. Prisene på 
råvarer forventes å synke. Sammen med en sterkere 
krone tilsier dette at nordnorsk eksportindustri 
går vanskeligere tider i møte. Utviklingen i norsk 
 økonomi vil bli svakere de neste årene, med lavere 
vekst i privat forbruk og boligsektoren. I offentlig 
 sektor kan vi derimot vente noe tiltakende vekst. Den 
store offentlige sektoren i Nord-Norge vil derfor ha en 
dempende effekt på en konjunkturnedgang.

Knapphet på arbeidskraft blir en vedvarende ut-
fordring. Vi kan dempe virkningene hvis vi blir 
flinkere til å utnytte ressursene som arbeidsledige, 
personer på trygd og friske eldre besitter. Utdanning 
og kompetanseutvikling blir enda viktigere for å gi 

næringslivet i landsdelen tilgang på relevant kompe-
tanse. Næringslivet på sin side må bli enda flinkere 
til å tilby utfordrende og utviklende oppgaver. Og 
verken bedrifter eller det offentlige vil komme unna 
et sterkere lønnspress.

Den kraftige utviklingen i Russland har gjort landet 
til en av verdens største økonomier. For nordnorsk 
næringsliv gir nærheten til et stort og voksende 
marked nye muligheter. Samtidig har vårt naboland 
i øst også sine utfordringer med tanke på arbeidskraft 
og kompetanse. Nordnorsk næringsliv kan derfor ikke 
belage seg på stor arbeidsinnvandring fra Russland.  

Arenabilaget setter søkelys på nordnorske bedrifters 
muligheter og strategier for å satse i Russland. En rød 
tråd i dette er samarbeid med russiske bedrifter og 
aktører. Spesielt viktig er det å ha et gjensidig ønske 
om å forstå og utfylle hverandre, fordi man opererer 
fra ulike ståsted med hensyn til bedriftskultur, be-
slutningsatferd og risikostyring. Arenabilaget beskriv-
er gode eksempler fra norske aktører med lang erfar-
ing fra russisk bedriftsliv.

Vi takker de mange bidragsyterne til Konjunktur-
barometeret og Arenabilaget. Deres kompetanse og 
vilje til å dele og skape kunnskap gjør dette til en 
spennende utgivelse.

Nord-Norge  
de neste 10 årene

14. mai 2008
Tromsø

Hans Olav Karde
Adm. direktør

SpareBank 1 Nord-Norge
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Stemningsskifte1

2007 ble et jubelår, både for norsk og 
nordnorsk økonomi. God vekst i inter-
nasjonal økonomi førte til at eksporten av 
tradisjonelle varer økte kraftig. Samtidig 
steg prisene på mange viktige nordnorske 
eksportprodukt som sjømat, ikke-jern-
holdige metaller og andre industriråstoff. 

Mye tyder på at 2008 ikke blir et tilsvar-
ende jubelår, i alle fall ikke for landets 
eksportindustri. Uroen i internasjonale 
finansmarked, som startet tidlig i 2007, har 
tiltatt. Det som begynte med mislighold av 
boliglån med lav sikkerhet i USA, såkalte 
sub-prime lån, omfatter nå store deler av 
det internasjonale finansmarkedet. Aksje-
kursene har falt med mer enn 10% siden 
årsskiftet i mange land. 

I Norge falt Oslo Børs med 20% i 
 løpet av årets to første måneder, og vi ser 
 stadig sterkere tegn på at uroen i finans-
markedene får konsekvenser for realøko-
nomien. Dette får SSBs analyseavdeling til 
å konkludere med at vi står foran en mar-
kant internasjonal lavkonjunktur, omtrent 

på linje med den forrige lavkonjunkturen 
tidlig på 2000-tallet. 

Det er særlig USA og Europa som vil 
merke tilbakeslaget i den økonomiske ut-
viklingen i 2008. Fra å ha hatt en vekstrate 
på rundt 3% de siste 2 årene, anslås den 
til å bli ned mot 1% i 2008 og 2009. Dette 
understøttes av forhold som at kredittil-
gangen er blitt vanskeligere både for be-
drifter og husholdninger i USA. Den ameri-
kanske sentralbankens rentenedsettelser 
får bare begrenset effekt, fordi banker og 
finansieringsselskap har økt sine påslag 
på utlån. Bedrifter og husholdninger med 
svak kredittverdighet må nå betale høye 
risikopremier på lån. 

I euro-området viser undersøkelser i be-
folkningen, såkalte økonomiske stemnings-
indikatorer, et skifte fra forventning om 
økonomiske oppgangstider til å forvente 
nedgangstider. Dette betyr at europeiske 
konsumenter vil være mer tilbakeholdne 
i tiden som kommer. Det tyske instituttet 
for forbruksforsknings stemningsindikator 
falt i første kvartal av 2008 til det laveste 

med en generell nedgang i verdens-
økonomien tilsier dette at nordnorsk 
eksportindustri vil gå et vanskelig 2008 i 
møte.

SSB anslår at veksten i landets samlede 
eksport av tradisjonelle varer vil stoppe 
opp, og kanskje falle, i løpet av 2009. De 
har ingen tro på at industriproduksjonen 
vil øke noe særlig, selv på lenger sikt. 

Over 80% av eksporten fra Nord-
Norge går til land i Europa. At veksten i 
disse betydelige økonomiske sentrene og 
markedene for nordnorske varer reduseres 
fra 3% til 1% på årsbasis, vil isolert sett 
bety at etterspørselen etter de norske 
eksportvarene avtar. Også veksten i de 
største asiatiske økonomiene, Kina og In-
dia, forventes å bli lavere de neste årene. 
Her snakker vi imidlertid om en reduksjon 
fra henholdsvis 11% og 9% vekst i 2007 
til 8-9% vekst i 2008 og 2009. Det er be-
tydelig høyere enn anslaget på 1% hos 
våre viktigste handelspartnere. Russland 
forventer også sterkvekst i 2008 og 2009. 
Der var veksten i 2007 over 8%, og den 
forventes å ligge på 6-7% årlig fram mot 

2010. Russland er et marked av betydning 
for nordnorsk eksportindustri.

Mer gass 
I Norge har veksten i fastlandsøkonomien 
vært sterkere enn for økonomien totalt 
sett, med 6% mot 3,5%. Årsaken er at 
petroleumsproduksjonen fortsetter å falle 
for 6. året på rad. På den andre siden har 
investeringene i petroleumsutvinning og 
rørtransport økt siden 2003. Ifølge SSB 
sine prognoser for denne sektoren vil vi 
få økt leteaktivitet og større investeringer 
i feltutbygginger og i felt i drift. Invester-
ingene i landanlegg forventes å synke, da 
ingenting tilsier at det blir bygget nye land-
anlegg med det første. Derimot ser man for 
seg økt aktivitet i forbindelse med funn i 
nærheten av eksisterende felt med utbygd 
infrastruktur. 

Et annet interessant forhold er forskyv-
ningen av gassens betydning i forhold 
til olje. I 2005 kom noe under 22% av 
 verdien av norsk petroleumsproduksjon 
fra gass, mens den i 2009 antakelig vil ut-
gjøre over 36%. Vi vet at petroleumsvirk-

Gode lønnsoppgjør, sterk kronekurs og høyere styringsrente enn våre handelspartnere skaper problemer for nordnorsk eksportindustri.

Tilbake til normalen
Etter en lang periode med høykonjunktur står mye og vipper i 2008. Mange faktorer tyder på at vi 
står ovenfor et vendepunkt i økonomien. Fra en uvanlig høy vekstrate beveger vi oss mot det vi 
kan kalle en normaltilstand, om en ser de økonomiske utviklingstrekkene i et lengre perspektiv. 
Etterspørselen etter arbeidskraft er fortsatt høy, men flater ut i år. Framskrivinger viser at knapphet 
på arbeidskraft vil forbli en vedvarende utfordring i Nord-Norge.

Tabell 1:  Makroøkonomiske hovedstørrelser, 2006-2011.  
Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før og nivå.

200� 200� 2008 2009 2010 2011

Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner 4,7 6,4 3,9 3,2 3,2 3,8

Bruttonasjonalprodukt 2,5 3,5 1,8 1,6 2,1 3,0

Sysselsatte personer 3,4 3,8 1,3 1,0 0,6 1,0

Arbeidsledighetsrate (nivå) 3,4 2,5 2,7 2,8 3,1 3,3

Lønn per normalårsverk 4,9 5,6 6,0 4,7 4,3 5,2

Konsumprisindeksen (KPI) 2,3 0,8 3,5 1,5 1,6 2,6

Boligpris 12,1 12,3 2,9 0,2 0,3 4,8

Husholdningenes sparerate (nivå) n.a. -1,2 1,0 2,0 3,0 2,2

Pengemarkedsrente (nivå) 3,1 5,0 5,7 5,1 5,1 5,8

Utlånsrente, banker (nivå) 4,3 5,7 6,6 6,2 6,0 6,6

Importveid kronekurs (44 land) -0,3 -1,7 -3,9 -4,2 -0,9 2,3

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

somheten i nord i stor grad dreier seg om 
gass. Spørsmålet blir da om gassens stadig 
større betydning får konsekvenser for 
denne industriens innretning med hen-
syn til administrative funksjoner og annen 
infrastruktur.

Svekket privat konsum
Veksten i fastlandsøkonomien har vært 
bredt basert med høy vekst i både kon-
sum, investeringer og eksport. Det for-
ventes en langt mer moderat vekst i den 

Framskrivinger
•  Basisalternativet: Er en ren framskriv-

ing av dagens økonomiske aktivitet. 
Ingen planer om ny eller utvidet aktiv-
itet i sektorene er tatt hensyn til. 

•  Aktivitetsalternativet: Framskriving av 
økonomisk aktivitet hvor vi tar hensyn 
til planer om ny eller utvidet aktivitet i 
sektorene. 

Dersom ikke annet bemerkes, er tall fra 
aktivitetsalternativet brukt.

nivået siden 2005. Dette er et nivå som 
tilsier at euro-området allerede er inne i 
en nedgangskonjunktur. 

Tøffere for eksporten
For nordnorsk eksportindustri er ikke 
redusert etterspørsel i konsummarkedene 
det alvorligste. Store deler av eksporten 
fra landsdelen består av råstoff og innsats-
faktorer til mer avansert industri. Dette 
er varer som videreforedles av industri-
bedrifter i mottakerlandene, og de er 
dermed ikke direkte knyttet til markedene 
for konsumvarer. Det er likevel flere 
forhold som tilsier dårligere tider for 
nordnorsk eksportindustri. En årsak til de 
rekordhøye overskuddene i deler av denne 
industrien er prisstigningen på over 11% 
i 2006 og 2,5% i 2007 for industriråstoff. 
Fra og med 2008 forventes disse prisene å 
synke, og for metaller falt prisene allerede 
fra 2. kvartal 2007. 

Ifølge tall fra SSB sitt konjunktur-
barometer for 4. kvartal 2007, opplever 
produsenter av innsatsvarer allerede 
fallende ordretilgang i eksportmarkedet. 
 Stadig flere industriledere oppgir mang-
lende etterspørsel og sterk konkurranse 
som begrensende for produksjonen. En 
 annen årsak er at eksportindustrien kan for-
vente svekket konkurranseevne på grunn 
av en sterkere kronekurs. Rentenedgangen 
i USA og forventet rentenedgang i euro-
området betyr økt renteforskjell mellom 
Norge og våre viktigste handelspartnere. 
Siden ingenting tilsier en tilsvarende rente-
nedgang hos oss, eller en endring i kursen 
mellom euro og dollar, blir resultatet en 
styrking av kronen i forhold til både euro 
og dollar. Det forventes at kronen styrker 
seg med 4% mot begge disse valutaene i 
løpet av 2008. 

En tredje årsak er at det forventes en 
sterkere lønnsvekst i Norge enn hos mange 
av våre handelspartnere i 2008. Sammen 
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nasjonale økonomien de neste årene, og 
for fastlandsøkonomien anslåes den til 
rundt 3%. Omslaget vil særlig gjøre seg 
gjeldende for husholdningenes konsum 
og investeringer. Husholdningenes invest-
eringer består i all hovedsak av boliger. 
Antall igangsatte boliger var på landsbasis 
45% lavere i desember 2007 enn i desem-
ber 2006. Selv om de største byene i Nord-
Norge; Tromsø, Bodø og Alta, er press-
områder der boliginvesteringene har ligget 
betydelig over landsgjennomsnittet, er det 
sannsynlig at boligbyggingen i Nord-Norge 
avtar i 2008 sammenlignet med 2007. 
Dempet vekst i husholdningenes konsum 
vil merkes gjennom redusert omsetnings-
vekst i varehandel, bygg og anlegg og  
privat tjenesteyting. 

På den andre siden vil en svekkelse i 
privat konsum og investeringer kunne 
oppveies av en økning hos det offentlige. 
Konjunkturoppgangen de siste årene har 
ført til mindre bruk av oljepenger i norsk 
økonomi enn det handlingsregelen legger 
opp til. Dette gir regjeringen en viss handle-
frihet til å øke det offentliges utgifter uten 
å øke skatter og avgifter i årene fram-
over. Slik kan de bidra til å holde oppe 
den samlede etterspørselen i økonomien, 
når privat etterspørsel faller på grunn av 
konjunkturforhold. Dette tilsier at faren 
for en plutselig og langvarig nedgangs-
konjunktur i Norge ikke er overhengende. 

De høye investeringene under oppgangs-
konjunkturen har gitt en betydelig opp-
bygging av kapital i fastlandsnæringene, og 
produsenter av investeringsvarer melder 
om ytterligere økning i produksjonsvolum 
og sysselsetting. Flere industriledere 
oppgir mangel på arbeidskraft og ledig 
 kapasitet som begrensende faktorer i  
4. kvartal 2007 enn de gjorde i 2006. Stor 
kapitalbeholdning og svakere konjunktur-
utvikling tilsier imidlertid avtakende 
investeringsvekst i årene framover. 

Lønnspress
Arbeidsstyrken i Norge har økt med 
rundt 100.000 personer de siste to årene. 

fra dagens situasjon og med 3% i basis-
alternativet. Det betyr at vi i 2018 vil ha 
behov for 236.500 arbeidstakere. Det 
er 13.500 flere enn vi hadde i 2006, og 
anslagsvis 10.000 flere enn i 2007.2

Modellberegningene viser at landsdelen 
ikke står så godt rustet til å møte et slikt økt 
behov for arbeidskraft. Fram til 2018 vokser 
arbeidsstyrken til 238.000 personer, som 
er nesten det samme som er arbeidskraft 
behovet. Arbeidsstyrken består av alle sys-
selsatte pluss alle ledige. Dersom behovet 
for arbeidskraft skal fylles betyr det at vi 
maksimalt kan ha 1.500 ledige. Det er en 
ledighet på under 1%. En så lav ledighet 
er ikke mulig å opprettholde i en økonomi, 
både fordi det alltid er en viss friksjons- 
ledighet når folk skifter jobb, og at det ikke 
vil være full match mellom arbeidssøkere 
og tilbydere. Med andre ord vil vi med 
 dagens befolkningsutvikling, flyttemønster 
og arbeidsinnvandring, ikke være i stand 
til å møte næringslivets framtidige behov 
for arbeidskraft. Da snakker vi ikke om 
behovet for kvalifikasjoner, men om antall 
personer. Næringsliv, politikere og andre 
i landsdelen må altså være forberedt på å 
hente mer arbeidskraft utenfra enn det vi 
har gjort til nå. 

Et annet forhold som bidrar til å gjøre 
det vanskelig å tilfredsstille næringslivets 
framtidige behov for arbeidskraft, er såkalt 
mismatch på arbeidsmarkedet. Mismatch 
oppstår når høy ledighet sammenfaller 
med at bedrifter ikke får besatt ledige 
 stillinger. Data på ledige stillinger og antall 

Modellberegninger
Når vi bruker en modell til å beregne eff-
ekter av realisering av konkrete prosjekt 
kan det som skjer i modellen deles inn i 
to deler: For det første finnes det under-
liggende og utenforliggende trender som 
gjør at sysselsetting, dens fordeling på 
ulike næringer og verdiskaping endrer 
seg over tid. Det skyldes produktivitets-
forhold. Disse trendene påvirkes av at 
nye aktiviteter blir satt i gang (indirekte 
effekt). Nye aktiviteter påvirker trend-
en både i sektorene de finner sted og 
i andre sektorer i økonomien. For det 
andre fører aktivitetene i seg selv til nye 
arbeidsplasser (direkte effekt), og disse 
vil komme bare i sektorene som har nye 
prosjekter. 

 Økningen utgjøres både av arbeidsinn-
vandring og større yrkesdeltakelse 
blant nordmenn. For Nord-Norges del 
ble arbeidsstyrken redusert med 2.000 
 personer i samme tidsrom. Samtidig fort-
satte sysselsettingen å stige. Det innebærer 
at ledigheten har falt mer i Nord-Norge enn 
på landsbasis. Ved utgangen av mars 2008 
var den nasjonale ledighetsraten 1,7%, 
mens ledigheten i Nord-Norge var 2,2%. 
Dette rekordlave nivået fører til lønnspress 
i økonomien. 

I 2007 økte lønningene per normalårs-
verk med 5,6% i snitt. Den høyeste veksten 
kom innenfor industri og bygg og anlegg 
samt finanstjenester. Her steg lønningene 
med over 6%. Da er overtidsbetaling ikke 
tatt med. Økte bonusutbetalinger førte 
til større lønnsvekst enn avtalt i disse 
næringene. Denne lønnsglidningen må 
ses i sammenheng med et stramt arbeids-
marked og god lønnsomhet i store deler 
av næringslivet. Med god lønnsomhet kan 
bedriftene bruke lønn som virkemiddel i 
konkurransen om arbeidskraften. Dette er 
lettere å gjøre der en har lokal lønnsfast-
settelse. 

Dermed vil lønnsveksten for grupper 
med tarifforhandlinger bli vesentlig 
 lavere. Med mangel på arbeidskraft også i 
offentlig sektor, hvor lokale forhandlinger 
ikke er vanlig og en kan vente krav om 
utjevning av ulik lønnsutvikling tidligere 
år, regner en med en betydelig lønnsvekst 
også fra 2007 til 2008, i alt 6%. Omslaget 
i økonomien, med langt lavere veksttakt, 
skulle imidlertid tilsi lavere lønnsøkning, 
men utslaget kommer antakelig ikke før i 
2009. 

Satsing i nord
SSB har beregnet at sysselsettingen i Norge 
vil øke med over 100.000 personer fra 
2007 til 2011, eller vel 4%. Økningen er 
jevnt fordelt mellom private og offentlige 
tjenestenæringer, mens industrisyssel-
settingen forventes å gå ned med 
10.000. Beregninger utført i den regional-
økonomiske modellen PANDA viser at 

sysselsettingen i Nord-Norge vil øke med 
1,8% fra 2007-2011, eller med knappe 
3.000. Selv om ulike modeller er brukt, 
bygger begge på rene framskrivinger av 
økonomiske trender. En sammenstilling 
viser at Nord-Norges andel av landets 
 totale sysselsetting forventes å bli redusert 
de neste årene. 

Dette står i en viss kontrast til politiske 
signaler om en satsing på Nordområdene 
– eller kanskje ikke? Vi har i tidligere kon-
junkturbarometer vist at når det kommer 
til handling, som bevilgning av midler 
over Statsbudsjettet til nordområdesats-
ing, så dreier det seg i stor grad om aktiv-
iteter i havområdene utenfor Nord-Norge. 
Aktivitetene er blant annet geologisk kart-
legging og utvikling av forvaltningsplan 
for deler av disse havområdene. Slike 
aktiviteter gir foreløpig minimale utslag i 
den økonomiske aktiviteten i landsdelen. 

Vi trenger flere folk
Nettopp på grunn av fokuset på Nordom-
rådene og den politiske intensjonen om 
økt økonomisk og annen aktivitet i nord, 
har vi lagd noen bilder som innebærer 
en mer optimistisk økonomisk utvikling 
i Nord-Norge enn en ren framskriving av 
dagens trend. En slik ren framskriving 
av den økonomiske trenden kaller vi for 
basisalternativet, mens modellberegninger 
basert på bildene vi lager kalles aktivitets-
alternativet. 

Aktivitetsalternativet fanger opp planer 
og prosjekt innen marin sektor, reiseliv og 
petroleum i Nord-Norge. Tar vi hensyn 
til disse, så viser modellberegninger at 
sysselsettingen i Nord-Norge vil øke med 
vel 2% i perioden 2007-2011, altså frem-
deles mindre enn på landsbasis. Dermed 
blir det avgjørende å realisere flere planer 
om næringsaktivitet i landsdelen dersom 
Nord-Norge skal holde tritt med syssel-
settingsveksten i resten av landet. 

Dersom vi bruker et lengre perspektiv 
og ser fram til 2018, viser beregninger at 
behovet for arbeidskraft i Nord-Norge 
i aktivitetsalternativet vil øke med 6% 

Landsdelen vil trolig ikke klare å skaffe til veie nok arbeidskraft til å møte de økende behovene. Vi blir mer avhengige av arbeidsinnvandring.

arbeidsledige viser at Nord-Norge har en 
større mismatch i arbeidsmarkedet når 
det gjelder ingeniører og IKT-utdannede, 
industriarbeidere og fagfolk innen bygg og 
anlegg enn landet sett under ett. Det betyr 
at de ledige i landsdelen ikke har de kvali-
fikasjonene bedrifter etterspør, og de møter 
ikke næringslivets behov for ingeniører og 
IKT-folk. Det er alvorlig, fordi realisering 
av en del planer innen marin sektor, reise-
liv og petroleum krever nettopp slike kvali-
fikasjoner. 

Petro skaper mangfold
Etablering av driftsorganisasjoner og andre 
relaterte funksjoner tilknyttet petroleums-
bransjen vil føre til mer variasjon i 
næringsstrukturen og skape nye og 
 attraktive arbeidsplasser i landsdelen. 
Dette kan gjøre det lettere å rekruttere 
høyt utdannede personer både i og uten-
for landsdelen. Det etableres nå et miljø 
tilknyttet olje- og gassvirksomheten, inklu-
siv en leverandørindustri i Hammerfest- 
regionen, på Helgeland og i Salten, som 
lærer å innrette seg mot petroleums-
sektoren og dens hovedleverandører. Disse 
regionene kan bli attraktive steder for fram-
tidige etableringer av driftsorganisasjoner 
og støttefunksjoner for oljeselskapene, 
samtidig som nye felt kan driftes fra organis-
asjonene som er etablert i Hammerfest og 
i Sandnessjøen. Det vil da bidra til å for-
lenge levetiden til disse miljøene. I 2007 
var rundt 500 personer direkte sysselsatt 
innen petroleumssektoren i landsdelen, 

mens beregninger viser at antallet vil være 
rundt 1300-1400 personer i 2018, inklu-
dert sysselsatte i oljerelaterte næringer. 
Poenget er at selv om sektoren er liten målt 
i antall sysselsatte, vil arbeidsplassene den 
tilbyr være svært viktige bidrag til å gjøre 
disse lokalsamfunnene mer attraktive for 
mange typer arbeidskraft. 

1  Økonomiske analyser 6/2007 og økonomisk 
utsyn 1/2008, SSB.

2  Offisielle tall på sysselsettingen i 2007 frigis fra 
SSB i juni 2008. Dette er et anslag.

Note

Figur 1:  Utvikling i sysselsetting i Nord-Norge fordelt på sektor, 2006-2018,  
aktivitetsalternativet.
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Landbruk Marin Industri Energi Bygg Reiseliv Privat
tj.yting

Forr.messig
tj.yting

Offentlig
sektor

Nord-
land

Troms Finn-
mark

Nord-
Norge

Landbruk 2,9 1,8 2,6 2,5

Marin sektor 4,0 2,4 4,7 3,5

Industri 6,5 4,4 6,5 5,7

Energi inkl. petro 1,7 1,5 3,3 1,8

Bygg og anlegg 5,3 4,9 5,6 5,2

Reiseliv 9,8 8,7 10,0 9,4

Private tjenester 26,6 27,7 25,8 26,9

Forr.messig tj.yt. 9,1 9,7 9,1 9,4

Offentlig sektor 43,4 48,7 41,5 45,0

Kilde: PANDA

Tabell 2:  Sysselsettingsandeler 2018,  
aktivitetsalternativet.
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Hvor er vi – hvor går vi?
Vårens utgave av konjunkturbarometeret 
setter fokus på tre sektorer som betraktes 
som viktige for framtidig næringsutvikling 
og sysselsetting i landsdelen; reiseliv, 
marin og petroleum. Formålet er å drøfte 
potensialet for disse sektorene med fokus 
primært på sysselsettingsutvikling. For 
reiseliv og marin sektor har vi tatt utgangs-
punkt i hvordan sysselsettingen har ut-
viklet seg fra 2000 og fram til i dag. Denne 
utviklingen er korrigert for igangsatte og 
planlagte prosjekter og danner grunnlaget 
for det vi kaller aktivitetsalternativet. Med 
utgangspunkt i aktivitetsalternativet fram-
skriver vi sysselsettingsutviklingen og 
arbeidskraftbehovet fram mot 2018. 
Aktivitetsalternativene for reiseliv, marin 
og petroleum bygger på informasjon 
fra næringsaktører og det offentlige 
virkemiddelapparatet om konkrete planer 
for næringsutvikling. Vi tar ikke stilling 
til perspektiver som rulles opp i politiske 
debatter som den store miljø- og klima-
debatten. 

Marin sektor – det blå Nokia?
Marin sektor består av tradisjonelle næring-
er som fiske og fangst og fiskeindustri, 
oppdrett og slakteri samt nye næringer 
som marin bioteknologi. Sett under ett 
er sysselsettingen i marin sektor redusert 
med nesten 20% fra 2000, og sektoren 
går tilbake i alle regioner den tradisjonelt 
sett har stått sterkt. Produksjon basert på 
biprodukt er den bransjen som opplever 
vekst. Denne bransjen har da også skiftet 
karakter. Tidligere dreide den seg om 
produksjon av sildeolje, mens bransjen nå 
er konsentrert om framstilling av helsekost 
og komponenter til medisin ved hjelp av 
bioteknologi. Her har det vært en økning 
fra 45 til 80 sysselsatte i perioden 2000-
2006, og i 2007 var det anslagsvis rundt 
100 sysselsatte.

I Finnmark satses det på lakseoppdrett 
i Altafjorden, Langfjorden og Øksfjorden, 
samt torskeoppdrett i Laksefjorden. Det 
har vært en oppgang i antall sysselsatte 
 innen oppdrett i Alta-regionen på 2000-
tallet. I samme periode har oppdrettsaktiv-

iteten, målt i antall sysselsatte, gått sterkt 
ned i regionene Hammerfest og Vadsø. Nå 
skjer det imidlertid en konsentrasjon på 
eiersiden innenfor oppdrett i Finnmark. Et 
eksempel er det multinasjonale konsernet 
Grieg Seafood som har fusjonert med 
Volden Gruppen. Grieg Seafood Finnmark 
ser et potensial for å øke produksjonskapas-
iteten langs kysten av Finnmark. Når det 
gjelder torskeoppdrett satses det på slakte-
fisk, og i tillegg prøver man ut oppforing 
av villfanget torsk. Satsingen på oppdrett 
av røye i Kirkenes-regionen er også verdt 
å nevne. 

I Finnmark er fiskekvotene, som domi-
neres av hvitfisk, konsentrert på noen få 
rederier. Blant de største er Aker Seafoods 
trålerflåte i Hammerfest. Aker Seafood eier 
også fem industrianlegg fra Hammerfest og 
østover og er medeier i et sjette anlegg. 

Det er få store nysatsinger innen 
 industri, men i Øst-Finnmark ser en for 
seg at mottakskapasiteten for kongekrabbe 
må økes. Dette er særlig aktuelt hvis «regu-
leringsfisket» trappes opp, og et større 

tilfang gjør det kommersielt lønnsomt 
med mer bearbeiding på land. Flere steder 
i Finnmark er det satt i gang aktiviteter 
 basert på biprodukt, men her er syssel-
settingen foreløpig beskjeden. 

I Troms er det store forventninger i 
forhold til utviklingen innenfor marin bio-
teknologi. Selskap som Biotec Pharmacon 
og ProBio har vært i sterk vekst på 2000-
tallet med knoppskytinger i Finnmark og 
Nordland. Det er imidlertid stor usikker-
het knyttet til framtidig utvikling i denne 

bransjen. Troms er «rekefylket», og de 
gjenværende anleggene Nergård, Stella 
Polaris og Lyngen Reker jobber med nye 
muligheter innen videreforedling og bi-
produkt. Her er det også planer om å selge 
reker fra flåteleddet direkte til markeder 
i Asia uten å gå via industrien. Innen-
for tradisjonell industri er det planer om 
videreforedling av sild. For oppdrettens 
del er det planlagt både utvidelse av 
 slakteri og utvikling av videreforedlings-
anlegg for laks. Her har Lerøy Aurora på 

I marin sektor vokser produksjon basert på biprodukter. Næringen sysselsetter ikke mange i dag, men potensialet for verdiskaping er stort.

Figur 2:  Sysselsetting i marin sektor  
2000-2018.
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Figur 3:  Utvikling i sysselsetting i marin 
 sektor 2006-2018 fordelt på fylke

Figur 4:  Sysselsetting i reiselivet 2000-2018.
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Figur 5:  Sysselsetting i reiselivet 2006-2018, 
fordelt på fylke.
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Figur 6:  Sysselsetting innenfor petro 2007 og 
2018 fordelt på fylke.

2000-200� 200�-2018

Vekst Bodø, Tromsø, 
Hammerfest, 
Alta, Kirkenes

Andselv, Nord-
Troms, Tromsø, 
Kirkenes, Bodø, 
Narvik, Alta, 
Hammerfest

Svak vekst  
eller  
konstant

Brønnøysund, 
Mosjøen, Vest-
erålen, Harstad, 
Nord-Troms

Harstad, 
 Finnsnes, Brønn-
øysund, Sandnes-
sjøen, Mo i Rana, 
Vesterålen

Reduksjon Narvik, Sandnes-
sjøen, Mo i 
Rana, Andselv, 
Finnsnes, Vadsø, 
Lofoten

Vadsø, Mosjøen, 
Lofoten

Kilde: SSB, PANDA

Tabell 3 : Nordnorske regioner fordelt etter 
positiv eller negativ sysselsettingsutvikling.

Et framtidsbilde
Marin sektor, reiseliv og petroleum betraktes som framtidens vekstnæringer i nord. Det er her man 
forventer at mange nye arbeidsplasser skal komme. Framskrivingene viser et mer nyansert bilde. 
Disse næringene kommer til å bli preget av omstillinger, fornyelse og konsentrasjon heller enn vekst 
i antall arbeidsplasser.

Skjervøy kommet lengst i å konkretisere 
planene. I tillegg satses det på torskeopp-
drett på Senja. 

Nordland er det største oppdrettsfylket 
for torsk med bedrifter som Codfarmers og 
Helgeland Marin Yngel. Nyeste satsing på 
torskeoppdrett gjøres av SPoN Fish ASA i 
Tysfjord, og innen lakseoppdrett satser det 
Lovund-baserte selskapet Nova Sea sterkt. 
De har i dag flere anlegg langs kysten 
fra Brønnøysund til Bodø. I Nordland 
 investeres det også i mottaks- og industri-
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anlegg innenfor marin sektor. Et eksempel 
er Røst Saltfisk Compagnie på Røst som 
investerer i industrianlegg for foredling 
av saltfisk. Det er også planlagt et større 
 mottak for pelagisk fisk i Bodø. Dette blir 
ett av fem hovedanlegg for denne typen 
fisk i landet. Også innenfor fangstleddet 
er det pelagisk som bygges opp, med 
landsdelens største ringnotrederi Hansen 
Dahl i Bodø og Dønna havfiske på Helge-
landskysten i spissen. I tillegg har fiske 
etter taskekrabbe blitt en inntektskilde for 
mindre fartøy fra Helgeland og nordover 
til Lofoten. Fartøyene som driver dette 
 fisket er allerede aktive. Dermed er det 
ikke snakk om utvidet flåtekapasitet eller 
nye kvoterettigheter. 

Marin Sektor i 2018
Sysselsettingsutviklingen i marin sektor 
har vært svært negativ i lang tid, og denne 
trenden vil fortsette selv om vi tar hensyn 
til planene ovenfor. I perioden 2000-2006 
ble den redusert med nesten 20% og med 

aktivitetsalternativet reduseres behovet 
for arbeidskraft med 24% fram til 2018. Da 
vil det være behov for under 8.500 syssel-
satte i sektoren mot vel 11.000 i dag. Marin 
 sektor har i dag flest sysselsatte innen 
fangst og færrest innen oppdrett. Aktivitets-
alternativet vil gi en litt større etterspørsel 
etter arbeidskraft i fiskeindustrien. Syssel-
settingsnedgangen innen fangst forventes 
å fortsette, og det ventes også en nedgang 
innen oppdrett. Dette skyldes den sterke 
produktivitetsveksten i denne næringen. 
Selv om sysselsettingen går ned, forventes 
det fortsatt vekst i produksjon og verdi-
skaping innenfor oppdrett. Forventningen 
om en liten vekst i sysselsettinga i fiske-
industrien skyldes oppbygging av mot-
taks- og bearbeidingskapasitet for pelagisk 
fisk og krabbe – med taskekrabbe i Nord-
land og kongekrabbe i Finnmark. Vi ser 
også en sannsynlig økning i antall syssel-
satte tilknyttet biprodukter. 

Framskrivningene varierer betydelig 
geografisk. Bruker vi aktivitetsalternativet 

blir reduksjonen i behovet for arbeidskraft 
rundt 22-23% i Nordland og Finnmark, 
mens den for Troms blir 28%. Årsaken 
til det siste er at det stort sett er innenfor 
oppdrett det er større utbyggingsplaner 
i Troms, og i oppdrett tar produktivitets-
veksten bort behovet for flere sysselsatte 
selv om produksjonen øker.  

Reiseliv – opplevelsesregionen
Vi definerer reiseliv som hotell og restau-
rant, transport og nye næringer som guide- 
og opplevelsesbedrifter. I tillegg kommer 
kultur- og fritidsaktiviteter, som drift av 
museer, gallerier og badeland. 

Samlet sett har sysselsettingen i reise-
livsnæringene hatt en nedgang på 2,5% fra 
2000, og den har vært størst innen hotell 
og restaurant. I dag sysselsetter reiselivet 
nærmere 22.000

Reiselivsnæringen er redusert i regioner 
hvor den tradisjonelt sett har vært sterk, og 
antall sysselsatte har stort sett gått tilbake 
på Helgeland, i Lofoten og Vesterålen og i 

regionene  Tromsø og Finnsnes. I Finnmark er det bare Kirkenes 
som har hatt en økning i sysselsettingen etter 2000. Harstad og 
Nord-Troms har hatt den sterkeste prosentvise økningen i reise-
livsnæringen i Nord-Norge.

I Nordland er det planlagt nye hotell i Brønnøysund, Bodø 
og Svolvær samt rorbuanlegg i Svolvær, Steigen og Lødingen. 
Det forventes positive effekter for Lofoten av LOFAST, den nye 
 veien som knytter Lofoten til E6. I følge en rapport fra konsulent-
selskapet Mimir er det sannsynlig at LOFAST vil bidra til mot-
satt effekt for Vesterålen. Det satses betydelig på opplevelses- 
baserte tilbud i Nordland. Fylket har et ARENA-reiselivsprosjekt 
med målsetting om å bygge opp solide bedrifter i denne bransjen, 
og særlig Lofoten er sterkt representert med bedrifter i dette 
 prosjektet. 

I Troms satses det på videre utbygging av Målselv Fjellandsby. 
Her utvides både overnattingskapasiteten og opplevelsestilbudet. 
I Tromsø og Nord-Troms bygges det også opp kombinerte over-
nattings- og opplevelsessentre som Lyngen Lodge og Camp 
Tamok. Disse tilbyr både overnatting, bevertning og opplevelser. 
Rene overnattingstilbud planlegges rundt Tromsø, i Malangen 
og på Ringvassøya, og på Senja gjenåpnes overnattings- og spise-
stedet Hamn.

I Finnmark er det flere utbyggingsprosjekter som vil berøre 
reiselivet i og rundt Alta. På transportsiden kan utbyggingen av 

Opplevelser og 
 aktiviteter blir 
 stadig viktigere  
i reiselivet.

Grieg Seafood 
Finnmark AS
Grieg Seafood Finnmark har administra-
sjonen i Alta og er ett av fire selskap 
i multinasjonale Grieg Seafood ASA. 
Grieg Seafood ASA, som ble etablert i 
1992 og børsnotert i 2007, har i dag en 
sterk markedsposisjon i Russland, Asia, 
EU og USA. Etter fusjonen med Volden 
 Gruppen i Finnmark i 2006, har selskapet 
ekspandert kraftig. Posisjonen er ytter-
ligere styrket gjennom oppkjøp av opp-
drettselskap på Shetland og i Canada. 
Selskapet har en visjon om å være en av 
verdens ledende fiskeoppdrettere. 

I takt med veksten ansettes det flere 
nye medarbeidere hvert år. Det er behov 
for ulike typer kompetanse innenfor opp-
drett og markedsføring, og Grieg Seafood 
Finnmark fikk rundt 40 nye medarbeidere 
i 2007. Rekrutteringen har i stor grad 
foregått i lokalmiljøet, men ansatte er 
også hentet utenfor selskapets virke-
område. Mange nyansatte er utflyttede 
finnmarkinger med høyere utdanning. 

En ytterligere utvidelse av produksjons-
kapasiteten til Grieg Seafood Finnmark 
vil ha positive ringvirkninger for leveran-
dørindustrien i regionen. Bedriften etter-
spør en rekke varer og tjenester innen 
transport, emballasje, verksted, service, 
konsulentvirksomhet og IT fra lokale 
 bedrifter. De siste årene har bedriften 
også blitt mer aktiv med å markedsføre 
seg i regionen og i skolene.

Nova Sea AS 
Nova Sea AS er et konsern med 180 
ansatte som produserer oppdretts-
laks 15 steder langs Helgelandskysten 
– fra Gildeskål i nord til Sømna i sør. 
 Majoriteten, 51,39% av eierskapet, 
tilhører familien Olaisen som har lokal 
tilknytning til Lovund. Marine Harvest 
Group, verdens ledende sjømatselskap, 
har også en større andel i konsernet 
med 42,18%. Selskapet har hovedkontor 
og industrianlegg på Lovund – ei øy i 
Lurøy kommune. Hovedadministrasjo-
nen med 20 ansatte og industrianlegget 
med 75 ansatte, har generert mange 
arbeidsplasser rundt oppdretts- og fiskeri-
næringa. 

Mens fisket og primærnæringene har 
gått tilbake i andre deler av kommunen, 
har antall innbyggere på Lovund økt i 
perioden 2003 til 2008. Nova Sea fører 
en aktiv rekrutteringspolitikk med lokal-
samfunnet som hovednedslagsfelt. Det 
gis opplæring og utdanning til nyansatte. 
Konsernet har også en egen trainee-
ordning, hvor åtte har gått gjennom 
programmet de siste 5 årene.
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flyplassen og koblingen mellom havn og 
flyplass nevnes. På opplevelsessiden skal 
et nytt badeland stå ferdig i 2009, mens 
Nordlyskatedralen innvies i 2010. På 
 hotell- og restaurantsiden skal det bygges 
nye hotell i Alta, Kautokeino og Kirkenes. 
I tillegg er det planlagt nye hytte- og ho-
tellprosjekt både i Neiden og Jarfjord. I 
 Kautokeino kommer det opplevelsesaktiv-
iteter i Bulet Eco Siida, og ny film til fram-
visning på Nordkapp- platået, nytt kultur-
hus i Hammerfest og nytt overnattingssted 
i Honningsvåg er på trappene. 

Direkte flyruter til og fra utlandet er 
noe av det viktigste for å øke aktiviteten 
i reiselivsnæringene i landsdelen. I dag 
har Tromsø en slik rute til London og en 
sommerrute til Stockholm. En rute mellom 
Kirkenes og Paris er på trappene. Det jobbes 
ellers aktivt for direkte ruter mellom ut-
landet og Alta og Evenes. Målselv satser 
også på direkte rute fra kontinentet inn til 
Bardufoss flyplass og Målselv Fjellandsby. 

Reiseliv i 2018
Det er store forventninger til reiselivs-
sektoren i landsdelen, selv om det har 
vært en svak nedgang i sysselsettingen fra 
2000.  Realisering av planene ovenfor vil 
snu den negative trenden og øke behovet 
for arbeidskraft i reiselivet med 5% fram 
mot 2018. Uten disse planene ville be-
hovet for arbeidskraft i sektoren blitt noe 
redusert de neste 10 årene.  

Hotell og restaurant vil øke behovet for 
arbeidskraft fra vel 6.500 i dag til vel 7.500 
i 2018, mens transport vil øke behovet fra 
11.500 i dag til 13.500 i 2018. Den største 
relative veksten får vi imidlertid innen opp-
levelser som vil øke behovet for arbeids-
kraft fra 1.250 i dag til anslagsvis 2.250 i 
2018. Dette er i tråd med den utviklingen 
man har sett i Nord-Norge de siste årene, 
og det harmonerer også med internasjo-
nale reiselivstrender. 

Det forventes sterkest vekst i Finnmark 
(14%) og Troms (7%), og en betydelig 
 lavere vekst i Nordland (1%). Reiseliv vil 
være viktig for sysselsettingen i distriktene. 
Særlig opplevelsesbedriftene vil kunne 
bidra til arbeidsplasser utenfor sentrene. 
Vi ser allerede eksempler på dette i Nord-
Troms og Lofoten. 

Petroleum – oljeeventyr i nord?
Det er primært tre petroleumsprosjekter i 
Nord-Norge som det knyttes forventninger 
til de neste 10 årene; feltene Snøhvit, 
 Albatross og Askeladden på Snøhvit-
 området samt Skarv og Goliat. 

Snøhvit
Snøhvit var det første feltet som ble bygd 
ut i Barentshavet, og Hammerfest LNG på 
Melkøya er verdens nordligste LNG-anlegg. 
Produksjonsperioden er satt fra 2007 
til 2035. LNG-anlegget, som startet inn-
kjøringen i august 2007, forventes å være 
i full drift i løpet av 2009. StatoilHydros 

driftsorganisasjon består i dag av rundt 
200 personer. I tillegg er det estimert et 
behov for omkring 200 nye arbeidsplasser 
i leverandørindustrien. Disse vil ha sin 
daglige arbeidsplass på LNG-anlegget i 
forbindelse med vedlikehold, modifi- 
kasjoner og drift. 

Bedrifter med langsiktige kontrakter 
har allerede etablert seg i Hammerfest, 
eller er i ferd med å gjøre det, og bidrar 
dermed til nye arbeidsplasser. Det har også 
kommet nye arbeidsplasser i kommunen 
og servicenæringer. Tidsperspektivet på 
utbyggingen av «Tog 2» er høyst usikkert. 
Det er fortsatt ikke påvist tilstrekkelig med 
nye drivverdige gassfunn i Barentshavet 
til å forsvare en slik utbygging nå.

Skarv
Skarv er et olje- og gassfelt i Norskehavet, 
omkring 200 km vest for Sandnessjøen. 
Her er BP Norge operatør, og produksjonen 
skal starte i andre halvdel av 2011. Base- 
og driftsstøttefunksjoner legges til Sandnes-
sjøen, mens helikoptertransporten vil gå 
fra Brønnøysund. Det er beregnet at direkte 
og indirekte sysselsatte vil utgjøre omkring 
200 årsverk i driftsfasen de neste 15-20 
årene. De indirekte virkningene kommer 
gjennom leveranser av varer og tjenester 
som transport, logistikk og catering. Hvor 
mange av de nye arbeidsplassene som blir 

besatt av lokale arbeidstakere vil avhenge 
av hvor godt kvalifikasjonene til den 
lokale arbeidskraften matcher etterspørse-
len når feltet er i produksjon. BP ser for seg 
at de vil ha behov for å ansette rundt 136 
offshorearbeidere. 

Goliat
Eni Norge er operatør for Goliat-feltet, og 
Eni Norge har valgt å basere produksjonen 
på en offshoreløsning.1 Produksjonsstart 
er forventet i 2012. Driftsorganisasjonen 
og basevirksomheten for Goliat skal ligge 
Hammerfest. Det er i første omgang ansatt 
én person, men på sikt forventes en arbeids-
styrke på mellom 40 og 80 ansatte. Det vil 
komme nye arbeidsplasser innen adminis-
trasjon, økonomi, forsyning, transport og 
tekniske funksjoner, i tillegg til en bemann-
ing på rundt 100 personer på offshore-
installasjonen. Eni Norges boreoperasjoner 
i Barentshavet har så langt vært styrt fra 
hovedkontoret i Stavanger. Fra høsten 
2008 vil selskapets leteboring – også den 
som ikke er tilknyttet Goliatprosjektet – bli 
organisert fra Hammerfest.2 Det kan bety 
enda noen flere nye arbeidsplasser.

Petroleum 2018 
Snøhvit, Skarv og Goliat blir de viktigste 
olje- og gassfeltene i Nord-Norge de neste 
10 årene når det gjelder å skape nye 

arbeidsplasser. Snøhvit er inne i drifts-
fasen, produksjonsstart for Skarv blir i 
2011, mens Goliat kommer i gang året etter. 
Disse tre prosjektene får en regional effekt 
 gjennom økt sysselsetting og høyere om-
setning av varer og tjenester. De viktigste 
ringvirkningene forventes å komme i drifts-
fasen. 

Hammerfest vil få 40-80 nye arbeids-
plasser innen petroleum når driftsorgan-
isasjonen og basefunksjonene for Goliat 
blir etablert. Utvikling og drift av Goliat-
prosjektet og Melkøya-anlegget vil bidra 
til etterspørsel av varer og tjenester fra 
leverandører i regionen. Samlet kan drifts-
fasen for disse to prosjektene generere 
opp mot 750 arbeidsplasser knyttet 
til petroleumssektoren i Hammerfest-
 regionen. Det omfatter både direkte og 
indirekte sysselsatte.3 For Helgeland og 
Salten vil driften av Skarv medføre rundt 
320 nye arbeidsplasser. 

Sysselsettingseffekten tilknyttet olje- og 
gassvirksomheten er beskjeden. Selv om 
sektoren er stor i den norske økonomien, 
så utgjør den direkte og indirekte syssel-
settingen på 80.000 personer bare rundt 4% 
av landets totale sysselsetting. Trenden er 
at produksjonsprosessene blir mer og mer 
automatiserte.4 Norge har kommet langt 
når det gjelder innføring av elektronisk 
drift (e-drift) innen petroleumsindustrien. 

Svinøya Rorbuer 
og andre tilbydere i 
Lofoten satser innen 
reiselivet. LOFAST 
antas å gi Lofoten 
enda et løft på 
turistfronten.

Lyngen Lodge
Eieren av Lyngen Lodge er britisk, mens de ansatte kommer 
fra flere forskjellige land. Kundene kommer fra hele verden, 
og bedriften ligger i Djupvik i Kåfjord kommune i Nord-Troms. 
Dette er globalisering i praksis. 

Fjellguide, skiinstruktør og skipper Graham Austick har 
 drevet guidefirmaet Piste to Powder i 12 år. Firmaet tilbyr 
 guidede turer i bratte fjell verden rundt og er stadig på utkikk  
etter nye mål. For fire år siden kom de til Lyngen og fant bratte 
fjell i massevis, gode snøforhold og positive politikere, byrå-
krater og lokalbefolkning. De startet med å tilby toppturer med 
utgangspunkt fra en seilbåt. Etter hvert bestemte de seg for 
å satse større. 1. mars 2008 tok de imot de første gjestene på 
Lyngen Lodge, det eneste stedet firmaet har sitt eget over-
nattingstilbud. Alle guidene som benyttes er internasjonalt 
sertifiserte.

Lyngen Lodge selger opplevelser. Om vinteren tilbys skiturer 
til lokale fjelltopper, mens fluefiske, fjordsafari, fjellturer og 
brevandring utgjør sommeropplevelsene. Og hele tiden fraktes 
gjestene til og fra med en 11 meter lang spesialbygd speedbåt.

Dette er et godt eksempel på opplevelsesturismen – den 
raskest voksende næringen innenfor reiselivet i Nord-Norge. 
Trenden i internasjonalt reiseliv er flere og kortere ferier med 
opplevelser og aktiviteter. Tilbudet til Lyngen Lodge består 
i hovedsak av ukepakker, der gjestene flys inn til Tromsø og 
fraktes med minibuss til Djupvik. 

Det legges ofte vekt på at lokalsamfunn skal få noe tilbake 
når de brukes i turismeøyemed. Den viktigste lokale innsats-
faktoren i forbindelse med Lyngen Lodge er naturen. Daglig 
leder Elisabeth Braathen forteller at de er ganske selvhjulpne 
med arbeidskraft og transport i vintersesongen, mens tilbudet 
i sommersesongen behøver lokalkjente folk til for eksempel 
fisketurene. Med større aktivitet øker også behovet for lokale 
transporttjenester og arbeidskraft.  

Svinøya Rorbuer
Svinøya ligger i Svolvær havn med bru til fastlandet. Her har 
det vært handelsvirksomhet siden 1828, og øya fikk sin første 
gjestgiverbevilling i 1831. Rorbuer for tilreisende fiskere ble 
bygget allerede tidlig på 1800-tallet, og mange av disse er i dag 
omgjort til komfortable overnattingstilbud til turister.  
Bygging av rorbusuiter på Svinøya er i dag blant de største 
reiselivsinvesteringene i Lofoten. 

Svinøya Rorbuer er et datterselskap av L.Berg Sønner AS, 
som eksporterer tørrfisk. Det viktigste markedet for tørrfisken 
er Italia, og besøk fra italienske oppkjøpere gjorde mor-
selskapet oppmerksom på at de kunne selge mer enn tørrfisk 
til Italia. I dag er Italia det viktigste utenlandske markedet også 
for rorbuene på Svinøya. Bedriften markedsføres i utlandet 
gjennom turoperatører og i samarbeid med Hurtigruten. 

Rorbubedriften tilbyr også opplevelser som nordnorsk kokke-
kunst og guidede fjellturer – sommer som vinter. Opplevelses-
turismen står i fokus i Lofoten, og både Svinøya Rorbuer 
og mange andre opplevelsesbedrifter er knyttet til ARENA-
 reiselivprosjektet i Nordland. 

Bedriften satser på to turistsesonger; vinteren med vekt 
på spekkhoggersafarier og den mer tradisjonelle og hektiske 
sommersesongen. Vår og høst er bedriftsmarkedet viktigst, 
men kurs- og konferansepakker tilbys hele året. Selv om 
sommersesongen er meget hektisk, er det ikke noe problem 
å få tak i arbeidskraft da. Den største utfordringen er å skaffe 
fagfolk, som kelnere og kokker, på mer permanent basis. 
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Bruk av e-drift i petroleumssektoren 
 innebærer å ta i bruk sanntidsdata som 
virkemiddel for å integrere arbeidet med 
ulike operasjoner. 

E-drift gjør det mulig å integrere 
 operasjoner mellom ulike fag, operatør og 
leverandør og arbeid til havs og på land. 
Det er også mulig å koble seg til operasjons-
rom hvor som helst i verden. Dermed kan 
spesialkompetanse utnyttes bedre.5 Denne 
utviklingstrenden indikerer at veksten 
av nye og varige arbeidsplasser vil avta i 
framtidige prosjekter innen sektoren olje- 
og gass. 

Etablering av driftsorganisasjoner, og 
andre funksjoner tilknyttet petroleums-
bransjen, er viktig for å få mer variasjon i 
næringsstrukturen og skape nye, attraktive 
arbeidsplasser i landsdelen. Det vil gjøre 
det lettere å rekruttere høyt utdannede 
personer i og utenfor landsdelen. Det 
etableres nå en leverandørindustri og et 
miljø rundt olje- og gassvirksomheten i 
Hammerfest-regionen, på Helgeland og i 
Salten, som skaffer seg relevant kunnskap 
inn mot petroleumssektoren og dens 
hovedleverandører. Disse regionene kan 
bli attraktive for framtidige etableringer 
av driftsorganisasjoner og støttefunksjoner 
for flere oljeselskap. En annen mulighet er 
at nye felt driftes fra de allerede etablerte 
 organisasjonene i Hammerfest og i Sandnes-
sjøen, noe som vil bidra til å forlenge leve-
tiden til disse miljøene. 

I 2018 vil rundt 625 personer være 
 direkte sysselsatt på Hammerfest LNG 
på Melkøya, Skarv og Goliat, mens 680 
arbeidsplasser vil være indirekte tilknyttet 
disse petroleumsaktivitetene. Finnmark 
får den største sysselsettingseffekten av 
veksten i petroleumssektoren de neste 10 
årene.

Vekstvinnerne
Regionene Bodø, Tromsø, Hammerfest, 
Alta og Kirkenes har hatt den sterkeste 
sysselsettingsveksten etter årtusenskiftet, 
og de framstår derfor som vekstsentrene 
i landsdelen. Framskrivningen av syssel-
settingsutviklingen innen marin, reiseliv og 
petroleum viser at disse vekstsentrene vil 
styrkes ytterligere de neste 10 årene. Selv 
om marin og reiseliv fortsatt blir viktige for 
distriktene, vil mye av de framtidige aktiv-
itetene i disse to sektorene legges til vekst-
sentrene. Framskrivningene viser også at 
marin sektor og reiseliv ikke vil kreve mye 
tilførsel av ny arbeidskraft i årene fram-
over. Marin sektor avgir mer arbeidskraft 
gjennom rasjonaliseringer og nedbygging 
enn de nye, planlagte prosjektene vil ha 
behov for. Den aktiviteten man kan stille 
forventninger til, er utnyttelse av bi-
produkter. Bransjen er liten i dag, men har 
potensial til å bli større og bidra til å skape 
nye, attraktive arbeidsplasser. Reiseliv vil 
samlet sett få en liten økning i etterspørs-
elen etter arbeidskraft, og spesielt opplev-
elsesturismen vil få noen flere sysselsatte 

i distriktene. Her vil Finnmark og Troms 
bli vinnerne.

De ulike næringene lever i symbiose. 
Utviklingen i reiselivet er for eksempel 
et resultat av utviklingen i andre næring-
er. Når næringer som innebærer stor 
reiseaktivitet vokser, så vil også reiselivs-
næringene vokse. Et eksempel her er 
petroleumssektoren. Større petroleums-
aktivitet i Nord-Norge vil resultere i økt 
etterspørsel etter transport, overnatting og 
bespisning. Dette ser man særlig i Harstad, 
Hammerfest og Sandnessjøen, hvor olje-
selskap har landbasert virksomhet. 

En liten, men viktig bransje 
Petroleum utgjør en liten bransje, og vil 
fortsatt være liten de neste 10 årene. Den 
forholdsvise veksten i antall sysselsatte vil 
likevel bli stor. Petroleumssektorens inn-
treden i landsdelen skaper nye og attrak-
tive arbeidsplasser. Sandnessjøen, som har 
hatt negativ sysselsettingsutvikling siden 
2000, får snudd denne trenden, mens 
Hammerfest høster størst gevinst med 
rundt 750 direkte og indirekte sysselsatte 
tilknyttet petroleumsaktiviteten. 

Shtockmanfeltet – et nytt marked
Det knyttes store forventninger til ut-
viklingen av Shtokman på russisk side 
i Barentshavet – verdens største gassfelt 
offshore. Investeringsrammen for å utvikle 
feltet er estimert til 147 mrd kroner, og det 
forventes produksjonsstart mellom 2013 
og 2015. Utbyggingen av Shtokmanfeltet 
vil være en viktig driver for økt økonomisk 
aktivitet i Murmansk. Her investeres det i 
en rekke sektorer – deriblant transport 
og kommunikasjon. Det betyr at det er 
et marked i Nordvest-Russland for nord-
norske bedrifter som leverer varer og 
tjenester til petroleumsindustrien. Nord-
norske bedrifter som allerede leverer til 
petroleumsbransjen blir mer konkurranse-
dyktige og har dermed større mulighet til å 
vinne kontrakter på russisk side. Samtidig 
vil tilstedeværelse i det russiske markedet 
være en forutsetning for å posisjonere seg 
som aktuelle leverandører. Da vil bedrift-
ene få førstehåndskunnskap om hvordan 
markedet fungerer. Det blir også lettere å 
etablere nettverk og finne gode allianse-
partnere blant russiske bedrifter.

Discover Petroleum 
Discover Petroleum er en av de nye aktørene på norsk 
kontinentalsokkel. Bedriften ble etablert i mars 2005 med 
hovedkontor i Tromsø og en avdeling i Stavanger. 

Selskapet skal drive leting på norsk sokkel med spesielt 
fokus på nordområdene. Et fortrinn er bedriftens enerett på 
bruk av PetroMarker-teknologien – en nyutviklet og patentert 
elektromagnetisk undersøkelsesmetode. 

I 2007 ble Discover Petroleum godkjent som operatør 
på norsk sokkel, og på nyåret 2008 ble de tildelt sin første 
letelisens med operatøransvar. Denne ligger i Norskehavet. 
Bedriften har i dag syv lisenser i Norskehavet og Barentshavet. 
En viktig samarbeidspartner innen letevirksomheten er  
Acona CMG, som også har avdelingskontor i Tromsø.

Discover Petroleum har faglig kompetanse som geologer, 
 fysikere, geofysikere og ingeniører, og personell innen 
 økonomi, HMS, IKT og merkantilt arbeid. Bedriften har hatt en 
sterk vekst i nyansettelser og har i dag totalt 25 ansatte.  
12 av disse har erfaring fra andre norske eller internasjonale olje-
selskap. De rekrutterte har tilhørighet til Tromsø, Nord-Norge 
eller Stavanger og lokalkjennskap enten gjennom tidligere 
jobb eller utdanning. Nordmenn i utlandet, med nordnorsk 
 tilhørighet, tar kontakt fordi de ønsker å koble seg til en nord-
norsk lokalisert bedrift med positiv utvikling. 

Discover Petroleum er bevisst på å profilere seg. Derfor 
 bidrar de gjerne med undervisning på universitetet og 
 høgskole, foredrag på konferanser med fokus på rekruttering 
og kompetanse eller deltakelse på informasjonsmøter på 
høgskolene. Bedriften tar også inn studenter i sluttfasen av 
studiene til sommerjobb. Det gir begge parter en mulighet til å 
vurdere grunnlaget for et tilsettingsforhold etter endte studier. 

Finnfjord AS
Finnfjord AS ble etablert i 1983 og er i dag en av Europas 
 ledende produsenter av ferrosilisium – et metall som brukes 
til å produsere stål og stålprodukter. Selve smelteverket så 
 dagens lys allerede i 1960, da Fesil Nord ble bygget. Dagens 
drift besørges av 120 ansatte.

Produksjon av ferrolegeringer er en energiintensiv og 
 potensielt miljøbelastende virksomhet. Gjennom kontinuerlige 
miljøforbedringer har Finnfjord AS, og norsk ferrolegerings-
industri forøvrig, posisjonert seg blant verdens mest miljø-
vennlige bedrifter i sitt slag. For å beholde denne posisjonen, 
har Finnfjord AS utarbeidet et veldig ambisiøst mål om å bli 
verdens første ferrosilisiumprodusent uten CO2 utslipp. 

En grunnleggende forutsetning for å utvikle produkter 
og produksjonsteknologi som ivaretar de strengeste miljø-
krav er rekruttering og utdanning av medarbeidere med høy 
 motivasjon og kompetanse. Nøkkelstillinger hos Finnfjord AS 
er ingeniører og sivilingeniører, økonomer og siviløkonomer 
samt fagutdannede operatører. 

For å sikre seg kvalifisert arbeidskraft satser Finnfjord AS på 
å tilby interessante arbeidsoppgaver til en konkurransedyktig 
lønn. Mange av de ansatte er opprinnelig fra Midt-Troms og har 
flyttet tilbake fra andre deler av landet. For å skape interesse 
for fagfeltene som utøves ved Finnfjord AS driver bedriften med  
informasjonsarbeid helt fra ungdomsskole til høyskolenivå.  

Discover Petroleum er et eksempel på at utfordrende og kompetansekrevende jobber lokker mange høyt utdannede tilbake til hjemlige trakter.

1 EniNo - Nyheter
2 Nordlys 08.03.2008
3  SSB regner med at for hver 

 direkte sysselsatt i petroleums-
sektoren er det 1,76 personer 
som er indirekte sysselsatt. 
 Beregningen av indirekte 
sysselsetting baserer seg på 
rapporten Petrodevelopment 
2030s estimat om at det er totalt 
80.000 personer som er direkte og 
indirekte sysselsatt i petroleums-
sektoren på landsbasis, og av 
disse er 29.000 direkte sysselsatt 
(SSB). Per person som er direkte 

sysselsatt er 1,76 personer som 
er indirekte sysselsatt. For Goliat 
er det estimert at 70 personer blir 
direkte sysselsatt, og 115 personer 
blir direkte sysselsatt tilknyttet 
Skarv. Det antas at ca. 10 % av 
bemanningen offshore rekrutteres 
fra den regionen som drifts-
organisasjonen er lokalisert i. 

4  Petrodevelopment 2030. Socio-
economic consequences of an 
extensive oil and gas develop-
ment in the Barents Sea.

5  FAKTA 2007. Norsk Petroleums-
verksemd. Oljedirektoratet.

Noter

Handlingsregelen
Handlingsregelen for innfasing av oljepengene i norsk økonomi 
sier at petroleumsinntektene skal fases inn i økonomien om 
lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens 
Pensjonsfond – Utland. Det har de siste årene betydd omtrent 
4%. Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd er et mål på 
den underliggende bruken av petroleumsinntekter over stats-
budsjettet. 
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Dreining mot hjemmemarkedet
Hovedtyngden av de sysselsatte i Nord-
Norge jobber i næringer som bygg og an-
legg, varehandel, privat tjenesteyting og 
offentlig sektor. Disse produserer varer 
og tjenester for det lokale og regionale 
 markedet, hvor offentlig sektor ivaretar 
viktige oppgaver som helse, undervis-
ning og renovasjon. Forholdet mellom de 
som jobber i de eksportrettede næringene 
og de som produserer for det regionale 
 markedet sier ikke noe om verdiskapingen 
i regionen, selv om det ofte hevdes at det er 
spesielt viktig å legge til rette for bedrifter 
som konkurrerer internasjonalt. 

Ofte er det slik at regioner er spesiali-
sert innenfor noen næringer. Dette preger 
fordelingen av sysselsatte mellom eksport-
rettede eller lokalt og regionalt orienterte 
næringer. Nordland er for eksempel mer 
eksportrettet enn Troms og Finnmark, 
men de siste ti årene har det også for Nord-
lands del skjedd en klar dreining mot en 
mindre andel sysselsatte innen eksport-
rettede bedrifter. Det samme gjelder både 
landet som helhet og de andre nordnorske 
fylkene. Reduksjoner i sysselsettinga i 
industri og marin sektor samt det økte 
arbeidskraftbehovet i offentlig sektor er 
hovedårsaker til denne dreiningen. 

Mens Nord-Norge i 1995 hadde en høyere 
andel sysselsatte i eksportrettede næringer 
enn landet totalt sett, er bildet snudd i 
2006. Dette skyldes at nedbyggingen av 
arbeidsplasser i industri og spesielt marin 
sektor har vært kraftigst i Nord-Norge. Det 
betyr imidlertid ikke at produksjonen i 
disse sektorene er blitt redusert. En annen 
årsak til dreiningen mot produksjon for 
lokale og regionale markeder er over-
gangen fra vare- til tjenesteproduksjon. 
Både privates og bedrifters konsum av 
tjenester har vokst betydelig mer enn 
varekonsumet. Dette er en konsekvens av 
overgangen til kunnskapsøkonomien, og 

trenden forventes å forsterkes ytterligere i 
tiden framover.

I dette kapitlet fokuserer vi på næringene 
som ikke er definert som satsingsnæringer 
og definert i forrige kapittel. Hvordan har 
utviklingen vært for disse næringene i 
Nord-Norge de siste årene, og hvordan 
vil situasjonen være i 2018? Hvordan vil 
forholdet mellom sysselsettingen i de 
eksportrettede næringene kontra de lokale 
og regionale utvikle seg de neste 10 årene? 
Aktivitetsalternativet legges til grunn for 
framskrivning fra i dag til 2018.

Volum eller nisje i landbruket
Primærnæringene omfatter her jordbruk og 
skogbruk. Framskrivningen viser at etter-
spørselen etter arbeidskraft i jordbruket 
vil reduseres i forhold til i dag, mens etter-
spørselen i skogbruket forventes å øke.

Gjennom hele etterkrigstida har ut-
viklingen i norsk og nordnorsk jordbruk 
gått mot større og færre bruk samt en stadig 
reduksjon i antall sysselsatte. Samtidig har 
det vært en omfattende utvikling og effekt-
ivisering i landbruket, og arbeidskraft-
behovet vil fortsette å gå ned de neste ti 
årene. En forsterkende årsak er at mange 
av dagens bønder blir pensjonister. I dag 
har Nord-Norge i overkant av 6.500 syssel-
satte i jordbruket, og i 2018 vil behovet 
være på om lag 5.800. 

For landbruket i Nord-Norge blir det en 
utfordring å opprettholde volumproduk-
sjonen og samtidig satse på nisjeprodukter, 
lokal mat og lokal matforedling. Veksten i 
reiselivet vil gi nye inntektsmuligheter for 
gårdene gjennom leveranser av mat og opp-
levelser.

Reduksjonen i jordbruket er relativt likt 
fordelt mellom de tre fylkene. Selv om 
arbeidskraftbehovet fortsetter å gå ned, vil 
jordbruket fortsatt ha betydning for bosett-
ingen i landsdelen. Næringen er i hoved-
sak en stedegen, lokal næringsaktivitet 

som blir værende i bygda. Den gir også 
ringvirkninger for annet næringsliv i små 
lokalsamfunn gjennom etterspørsel etter 
varer og tjenester. Dette er særlig viktig i 
bygder med tynt befolkningsgrunnlag.

Bygg og anlegg – tilbake til normalen
Bygg og anlegg vokste i perioden 2000-
2006, og har fortsatt å vokse i 2007 slik at 
sysselsettingen i sektoren per i dag ligger 
på anslagsvis 17.500. Kombinasjonen av 
høykonjunktur og flere store utbyggings-
prosjekt i landsdelen førte til at næringen 
lenge rapporterte mangel på arbeidskraft 
som den mest hemmende faktoren for 
 videre vekst. Nå er det flere tegn på at dette 
problemet er løst. Det er allerede bedrifter 
i bransjen som har begynt med permitter-
inger. 

Bygg og anleggssektoren er særlig 
konjunkturutsatt, og derfor er det svært 
vanskelig å framskrive utviklingen til 
2018. Resultatene fra modellkjøringene er 
imidlertid at etterspørselen etter arbeids-
kraft blir betydelig redusert fram mot 
2018. Det framskrevne behovet er på godt 
og vel 12.000 personer, som innebærer en 
reduksjon, på rundt 25-30% i forhold til 
dagens nivå. Dette kan betraktes som et 
anslag på en «normal» situasjon uten store 
prosjekter og heller ikke på toppen av en 
høykonjunktur. Nedgangen blir omtrent 
den samme i alle de tre nordligste fylkene

Konkurransedyktig industri
I likhet med resten av landet har det 
foregått en kraftig industrinedbygging i 
Nord-Norge fra midten av 1970-tallet, og 
siden midt på nittitallet er 40% av industri-
arbeidsplassene i landsdelen blitt borte. 
Til tross for nedgangen har industrien vist 
evne til omstilling og nytenking, og nye in-
dustriprosjekt ser dagens lys. REC i Nord-
land og Sydvaranger Gruve i Kirkenes er 
blant de ferskeste prosjektene av en viss 

 størrelse. REC sin satsing på produksjon av 
solceller og wafere i Nordland, skaper vel 
200 nye arbeidsplasser i Glomfjord og 320 
i Narvik. Dette vil også gi ringvirkninger i 
den lokale økonomien. 

Det samme gjelder satsingen på ny 
gruvevirksomhet i Kirkenes med rundt 
200 nye arbeidsplasser.

Framskrivningene viser at behovet for 
arbeidskraft i industrien vil holde seg på 
dagens nivå fram mot 2018, dvs på rundt 
13.500. Omstillinger vil i perioden fram 
mot 2018 bidra til en mer effektiv og 
konkurransedyktig industriproduksjon i 
landsdelen. De planlagte storsatsingene 
 innen reiseliv og marin sektor vil skape 
ringvirkninger og økt aktivitet i industrien 
de kommende årene. For eksempel vil 
høyere aktivitet i marin sektor føre til 
større etterspørsel etter innsatsfaktorer 
fra verfts- og verkstedsindustrien, som 
nye båter og vedlikehold av produksjons-
utstyr. Noe av dette produseres av nord-
norske industribedrifter som da igjen må 

øke sin produksjon. I den grad noen bransjer innenfor industrien 
får vekst, gjelder det i all hovedsak nettopp verfts- og verksteds-
industrien. Sysselsettingsutviklingen mot 2018 endrer dermed 
den relative betydningen til ulike bransjer. Verfts- og verksteds-
bransjen vil få en større betydning, mens bransjer som metall og 
mineraler, som er stor i Nordland, forventes å få mindre behov 
for arbeidskraft. 

Det er store geografiske forskjeller i industriens utvikling i 
Nord-Norge fram mot 2018. Mens Nordland får redusert behovet 
for arbeidskraft i denne sektoren med 13%, så vil det ikke bli 
 endringer i Troms. Finnmark vil få et økt behov for arbeidskraft i 
industrien. Årsaken til dette er at gruvevirksomheten i Finnmark 
for det første vil gi økt behov for arbeidskraft, og i tillegg gi ring-
virkninger i andre industrigreiner i fylket. Ifølge representanter 
for REC sine bedrifter i Nordland er det der ikke planer om be-
tydelig sysselsettingsøkning i årene framover.   

Lønnsom kraft
Dette er en næring som ikke sysselsetter mange, men som har 
svært høy verdiskaping. Dereguleringen i kraftmarkedet førte i 
første omgang til reduserte kraftpriser, fordi det var betydelig 
overkapasitet i sektoren. Etter hvert har etterspørselen etter kraft 
økt uten at kapasiteten har fulgt samme kurve. Da har også prisene 
steget betraktelig. For aktørene i markedet har dette resultert i 

Fra stor aktivitet 
via nedleggelse til 
nyåpning. Det blir 
historisk sus når 
Sydvaranger Gruve 
starter ny drift i 
Kirkenes.

Økt tjenestebehov
De fleste sysselsatte i Nord-Norge produserer varer og tjenester for det nære markedet. 
Effektivisering gir stadig færre sysselsatte i vareproduksjonen, mens økt etterspørsel etter tjenester 
vil kreve flere sysselsatte særlig i det offentlige. Et positivt trekk er at forretningsmessige tjenester 
 vokser, da denne sektoren er en viktig drivkraft i den kunnskapsbaserte økonomien.
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bedre inntjening. Det har også vært store 
strukturendringer på eiersiden. 

Økte energipriser, og forventninger om 
fortsatt stigning, gjør det mer attraktivt å 
utvikle nye og alternative energikilder. 
Myndighetene støtter utbygging av ny 
miljøvennlig energi, og dette kan være 
en forklaring på det økte arbeidskraftbe-
hovet framover. I 2006 sysselsatte sektoren 
knappe 2.300 personer i Nord-Norge, 
mens framskrivingen viser et behov på 
over 3.000 i 2018. Vann- og kraftforsyning 
vil vokse i alle tre fylkene med en snitt-
vekst på nesten 30%. Den relative veksten 
blir sterkest i Finnmark og svakest i Nord-
land. 

Om vi slår vann- og kraftforsyning og 
petroleum sammen, så vil behovet for 
arbeidskraft i energisektoren utgjøre 3,5% 
av alle sysselsatte i Finnmark i 2018. Dette 
er en større andel enn landbruket vil ha 
behov for. I Troms og Nordland vil behovet 
for arbeidskraft innenfor energi utgjøre 
1,7% og 1,5% av samlet sysselsetting.  

Kunnskap sentraliserer 
Framskrivningen viser at forretningsmes-
sig tjenesteyting og offentlig sektor får 
størst økning i arbeidskraftbehovet fram 
til 2018. Fra å ha rundt 18.000 ansatte i 
2006, forventes arbeidskraftbehovet i for-
retningsmessig tjenesteyting for Nord-
Norges del å være nærmere 22.000 i 2018. 
Det innebærer en vekst på nesten 20%.

Hoveddelen av dette økte kommer være i 
byene, noe som vil forsterke sentraliserings-
tendensene i landsdelen. Denne sektoren 
er et viktig element og en drivkraft i den 
kunnskapsbaserte økonomien og bidrar til 
å skape, dele og overføre kunnskap mellom 
aktører i innovasjonssystemet. Sektoren er 

Figur 7:  Sysselsetting i næringer rettet mot lokale og regionale marked, 2000-2006.

øke med 15% i forhold til i dag, mens 
 kommunal sektor vil øke med over 20%. 
Fra å sysselsette nærmere 90.000 i dag 
vil sektoren ha behov for 106.500 arbeids-
takere i 2018. Behovet blir større i alle 
tre fylkene, men øker mer i Nordland og 
Troms enn i Finnmark.

Den sterke veksten i offentlig sektor 
 skyldes hovedsakelig større behov for 
helse- og sosialtjenester, noe som igjen 
skyldes endringen i befolkningsstrukturen 
med en høyere andel eldre. I tillegg øker 
også behovet for arbeidskraft til under-
visning.

Det kraftige behovet for arbeidskraft i 
offentlig sektor blir en stor utfordring for 
landsdelen, og den største etterspørselen 
vil være innenfor yrkesgrupper som syke-
pleiere, hjelpepleiere og annet omsorgs-
personell. 

Det er flere måter kommuner og regi-
oner kan gripe denne utfordringen på. 
 Kommunene kan konkurrere med andre 
kommuner og privat sektor om arbeids-
kraften. Her vil kommunens eller regi-
onens attraktivitet være avgjørende for 
om man klarer å tilfredsstille det økende 
arbeidskraftbehovet. En annen måte er 
å redusere arbeidskraftbehovet gjennom 
effektivisering og rasjonalisering. Et så 
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også en viktig drivkraft bak spredning av 
«ny kunnskap», gjennom informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi og nye måter å 
organisere industriell aktivitet på.

Veksten i forretningsmessige tjenester i 
landsdelen fram mot 2018 vil føre til økt 
innovasjonsaktivitet på områder som nye 
arbeids- og organisasjonsformer. Slike 
forandringer vil endre etterspørsel og be-
hov knyttet til ny kunnskap. Forretnings-
messige tjenester har vært, og vil fortsette 
å være, en viktig tilbyder av slik kunnskap 
i den nordnorske økonomien. 

Forretningsmessig tjenesteyting vokser 
i samtlige regioner i hele Nord-Norge. 
 Veksten er relativt sett sterkest i Finnmark 
og svakest i Troms. 

Effektivisering i private tjenester
Privat tjenesteyting omfatter varehandel, 
post og tele samt personlig tjenesteyting 
som frisører og treningsstudio. Behovet for 
arbeidskraft vil de neste 10 årene reduseres 
fra dagens nivå på nærmere 45.000 syssel-
satte til rundt 41.500. 

Nedgangen er sterkest innenfor personlig 
tjenesteyting og post og tele, med 10% for 
begge, mens varehandel vil få en reduksjon 
på 5%. Reduksjonen skyldes blant annet 
produktivitetsvekst og nye organisasjons-
løsninger. Den kraftige sysselsettingsvek-
sten i denne sektoren fra 1995 gjorde det 
interessant å utvikle effektive organisa-
sjons- og logistikkløsninger. Dette gir nå 
utslag i at samme omfang tjenester tilbys 
med færre ansatte. Et annet moment er at 
den sterke høykonjunkturen de siste årene 
har medført høy kjøpekraft i privat sektor. 
Samtidig har den private spareraten gått 
ned, noe som innebærer svært høy privat 
konsumetterspørsel. Modellberegningene 

tar utgangspunkt i en normal konjunktur-
situasjon, med en konstant sparerate. 

Det framtidige arbeidskraftbehovet i 
privat tjenesteyting vil gå ned i alle fylker, 
og reduksjonen ligger på rundt 5-8%.  

Det offentlige tjenestesamfunnet
Den virkelig markante økningen i behovet 
for arbeidskraft fram til 2018, vil man se i 
offentlig sektor. I statlig sektor vil behovet 

Det vil være en 
stor og vedvarende 
etterspørsel innen 
yrkesgrupper som  
er relatert til helse 
og omsorg.

Nord-
land

Troms Finn-
mark

Norge

199� 29 % 23 % 29 % 28 %

2000 26 % 23 % 25 % 25 %

200� 24 % 18 % 21 % 22 %

Kilde: SSB

Tabell 4:  Sysselsetting i næringer rettet mot 
lokale og regionale marked.

stort arbeidskraftbehov vil tvinge fram vurderinger av eksister-
ende organisasjonsformer og hvorvidt dagens geografiske grenser 
er hensiktmessige i forhold til tjenestetilbudet som skal tilbys. 
Kommuner kan gå sammen om felles tjenester i interkommunale 
selskaper, og sammenslåing av kommuner vil i mange tilfeller 
kunne være aktuelle tiltak.

For å kunne tilby tjenestene er kommunene avhengige av et 
visst nivå på skatteinngangen gjennom en stor nok befolkning og 
et bærekraftig næringsliv. Det er derfor rimelig å anta at veksten i 
offentlig sektor vil føre til økt sentralisering i landsdelen.

Privat og offentlig hånd i hånd
Ettersom det meste av helse- og undervisningstjenester i dag 
tilbys av det offentlige, blir private aktører på området definert 
som tilhørende offentlig sektor. I takt med økt etterspørsel etter 
slike tjenester ser vi imidlertid en framvekst av stadig flere private 
tilbydere. Så lenge det offentlige betaler for tjenesten, er dette en 
ren definisjonssak uten økonomisk betydning. Noen av de private 
opererer imidlertid som rene kommersielle markedsaktører, der 
tjenestene betales av den enkelte kunde, eksempelvis i form av 
skolepenger. Dersom denne utviklingen fortsetter, vil vi få en 
glidende grense mellom private og offentlige tjenester. Selv om 
den største økningen i arbeidskraftbehovet nok vil komme i det 
offentlige, så vil også privat tjenesteyting få behov for mer arbeids-
kraft ved økt privatisering av helse og undervisning. Uansett 
vektingen av det offentlige eller private tilbudet vil tjenesteyting 
bli vekstvinneren blant de økonomiske sektorene i årene fram-
over. 
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Dagens situasjon

Stramt arbeidsmarked
Arbeidsledigheten i landsdelen har gått 
ned i alle yrkesgruppene det siste året. 
Etterspørselen etter arbeidskraft har nådd 
nye høyder, og målt i ledige stillinger har 
den aldri vært høyere i Nord-Norge. De 
siste måneders utvikling tyder likevel 
på at etterspørselen har nådd toppen. 
Arbeidsmarkedet er blitt strammere i de 
fleste yrkene det siste året, men i enkelte 
bransjer begynner markedet å kjøle seg 
ned. Her er det også geografiske forskjeller. 
I Troms er for eksempel arbeidsmarkedet 
innen byggebransjen blitt slakkere de siste 
månedene, mens pågående og kommende 
aktivitet innen bygg- og anlegg syssel-
setter flere som ellers ville vært ledige i 
Finnmark. 

Arbeidsledigheten i Nord-Norge var på 
2,2 % ved utgangen av mars. Ledigheten 
var høyest på kysten av Øst-Finnmark og i 
Kautokeino, mens den var lavest, og under 
landsgjennomsnittet på 1,7 %, i søndre 

Nordland samt Sør- og Midt-Troms. 16 
kommuner i landsdelen hadde ledighet 
som var lavere enn landsgjennomsittet.

Møter bunnen i 2008
Med en antatt stagnasjon i etterspørs-
elen etter arbeidskraft forventes arbeids-
ledigheten i Nord-Norge å nå et bunnivå i 
første halvår 2008. Nedgangen i ledigheten 
har stoppet opp i årets første måneder, og 
vi vil se økende ledighet i andre halvår.  
I gjennomsnitt vil ledigheten likevel være 
lavere enn i 2007.

Våre analyser viser at tendensen til 
mindre ledighetsnedgang kommer både av 
lavere jobbvekst og at man skraper bunnen 
i arbeidsmarkedet. Jobbveksten har stag-
nert i Nordland og Finnmark, mens Troms 
hadde flere stillinger i mars 2008 enn for 
ett år siden. Knappheten på arbeidskraft 
gjør at ledigheten ikke faller. Dette ser 
man særlig innenfor yrkene med den lav-
este ledigheten; helse, pleie og omsorg, 
 ingeniør, IKT og ledelse. 

Et stramt arbeidsmarked har tidligere 

ofte gitt seg utslag i sterkere lønnsvekst. 
Det er mye som tyder på at det samme 
er i ferd med å skje i denne høykonjunk-
turen. Høyere lønnskostnader vil, så lenge 
produktivitetsveksten ikke blir like sterk, 
redusere bedriftenes marginer. Dette med-
virker etter hvert til å dempe etterspørs-
elen etter arbeidskraft. Et høyere rentenivå 
vil også føre til at forbruksveksten, som har 
vært meget høy de siste årene, vil avta.

Knapphet fører til import 
For Nord-Norges del er rekrutterings-
problemene størst innen helse og under-
visning. Lav ledighet blant helsearbeidere 
og stor etterspørsel etter slik arbeidskraft 
tyder på at landsdelen ikke har tilgang 
på nok hender til å dekke behovet i helse-
sektoren. Behovet kommer også til å øke 
på grunn av den generelle aldringen i be-
folkningen. Det viser seg også vanskeligere 
å rekruttere fagfolk til disse yrkene i Nord-
Norge enn i sør i landet. 

Arbeidssøkere med akademisk utdan-
ning og ledererfaring er også ettertraktet i 

Nord-Norge. Det ser ut til at det fortsatt er 
vanskelig å skaffe personer med ingeniør- 
og IKT-kompetanse, og utfordringen er 
størst i Finnmark. Et stramt arbeidsmarked 
innen et yrkesfelt i en region betyr at 
arbeidsgiverne må se etter arbeidstakere 
utenfor regionen. Arbeidskraft rekrutteres 
både fra utlandet og fra andre regioner, 
og mange nordnorske bedrifter prøver å 
få arbeidstakere til å flytte tilbake til sin 
hjemkommune.

Høyt aktivitetsnivå innen industri og 
byggebransje de siste årene har ført til stor 
økning i etterspørselen etter arbeidstakere 
med relevant kompetanse. Også i den nord-
ligste landsdelen har denne etterspørselen 
vært høy, men fortsatt har Nord-Norge 
mange ledige med bakgrunn fra disse 
bransjene. Dette kan tyde på dårlig sam-
svar mellom etterspurt kompetanse og 
kompetansen arbeidssøkerne i landsdelen 
besitter. 

Nord-Norge sliter med rekrutteringen innen undervisning. Samtidig blir kvaliteten i skolen viktig for å møte framtidens kompetansebehov.

Kilde: SSB

Figur 10: Forholdstall over 1 viser større tilgang  
enn avgang i arbeidsmarkedet i Nord-Norge.
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Figur 9:  Beholdning arbeidsledige og ledige 
stillinger. Sesongjusterte serier.
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Figur 8:  Arbeidsledigheten i prosent av 
 arbeidsstyrken. Mars 2008.
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Figur 11: Arbeidsstyrke og sysselsetting i 
Nord-Norge. Basisalternativet gjort i PANDA.
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Dette fører til import av utenlandsk 
arbeidskraft, særlig fra EU-området. 
Arbeidsgiverne har søkt ut av landsdelen 
for å dekke behovet, og både innpendling 
og sysselsetting av innvandrere og utlend-
inger har økt. 

Det er store fylkesvise forskjeller på hvor 
utenlandsk arbeidskraft kommer fra. I 2006 
var to tredjedeler av arbeidsinnvandrerne 
i Troms fra Norden, og denne andelen har 
økt siden 2003. Finnmark og Nordland 

Bunnskrapt arbeidsmarked
I dag er etterspørselen etter arbeidskraft rekordhøy i Nord-Norge. Vi må nesten 30 år tilbake for å 
finne like lav ledighet. En stagnasjon i etterspørselen vil gi en økning i arbeidsledigheten i 2008.  
I et lengre perspektiv vil arbeidsmarkedet være preget av at tilbudet på arbeidskraft ikke vokser like 
raskt som etterspørselen. Dermed vil vi se en vedvarende knapphet på arbeidskraft fram mot 2018.

Figur 13: Endring i arbeidsmarkedsreserver 
2008-2018 og knapphet på arbeidskraft i 2018 

Stor knapphet
Moderat knapphet
God tilgang
Økt tilgang til arbeidskraft
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Figur 12:  Befolkningsutviklingen i Nord-Norge 
2008-2018.
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har på sin side hatt en økende strøm av 
arbeidskraft fra EU-land i Mellom-Europa. 
Finnmark har under denne høykonjunk-
turen også hatt en økende og betydelig 
 arbeidsinnvandring fra Russland.

Arbeidsmarkedet 2008-2018

Vedvarende knapphet på arbeidskraft 
Analysemodellen PANDA hjelper oss å se 
hvordan demografiske endringer vil på-
virke arbeidskraftstilbud og -etterspørsel 
i perioden 2008-2018. Forutsetningene 
for framskrivningene bygger på studier av 
 demografiske trender de senere årene.

Når etterkrigsgenerasjonene gradvis går 
over i pensjonistenes rekker vil veksten 
i arbeidsstyrken i Nord-Norge stagnere. 
Det vil skje rundt 2011. Deretter vil den 
stabilisere seg omkring 238.000 personer. 
For at arbeidsstyrken ikke skal reduseres, 
må tilgangen av arbeidskraft være like 
stor som avgangen. Basert på befolknings-
statistikk har vi anslått at man entrer 
arbeidsmarkedet i 20-årsalderen og går 
av i 60-årsalderen. Tilgangen har de siste 
20 årene oversteget avgangen, og arbeids-
styrken har dermed vokst. Fra midten av 
1990-tallet har forskjellen vært minkende, 
og i perioden 2008-2018 vil tilgangen og 
avgangen innen arbeidsmarkedet være 
omtrent like stor. 

Dette betyr at arbeidsstyrken vil være 
relativt stabil i ti år framover. Vi må dermed 
belage oss på at tilgangen på arbeidskraft 
ikke vil bli særlig større etter 2011. Det 
er imidlertid store regionale forskjeller. 
Finnmark og Nordland vil oppleve at 
arbeidsstyrken begynner å minke fra og 
med 2011, mens den i Troms fortsetter å 
øke også etter dette tidspunktet. 

Arbeidskraftbehovet øker
Landsdelens behov for arbeidskraft vil 
stige i hele perioden fram til 2018, mens 
veksten i arbeidsstyrken stagnerer rundt 
2011. Dette medfører at arbeidsledigheten 
i Nord-Norge vil holde seg lav, og at 
landsdelen vil få en vedvarende knapp-
het på arbeidskraft.  Hvor stor mangelen 
blir, avhenger av vår evne til å ta i bruk 
 ressurser som arbeidsledige, uføretrygd-
ede og friske eldre personer. Mer arbeids-
kraft fra utlandet vil også kunne løse deler 
av vårt framtidige arbeidskraftbehov.

Utviklingen av kunnskaps- og tjeneste-
samfunnet vil i prege befolkningsutvikling-
en og bosettingsmønsteret i landsdelen 
de ti neste årene. Bosettingen vil bli mer 
sentralisert, og sammen med aldringen 
vil dette føre til en reduksjon i befolkning-
en flere steder. I områder med negativ 
 befolkningsutvikling kan man få problemer 
med å tilby tilfredsstillende tjenester til 
befolkningen.

Endringer i landsdelens bosettings-
mønster de neste ti årene vil være knyttet 
til arbeidsmarkedet og befolkningens prefe-
ranser i arbeidsmarkedet. Rasjonalisering 

gjelder innenfor pleie- og omsorg, og her 
blir en avgang på over 9.000 arbeidstakere 
de neste ti årene en ekstra utfordring. 

Aldersstrukturen innen undervisning og 
offentlig administrasjon tilsier at omtrent 
25% av dagens sysselsatte vil avslutte sin 
yrkeskarriere før 2018. For å opprettholde 
det offentlige tjenestetilbudet, må tilflyten 
av ny arbeidskraft være stor.  

Tilstrekkelig arbeidskraft kommer til å 
være en utfordring både for vekstsentrene 
og distriktene. Arbeidsmarkedene utvikler 
seg ulikt geografisk, og det er store for-
skjeller mellom kommunene. Basert på 
demografiske framskrivninger kan man si 
at arbeidskraftsreservene i de fleste nord-
norske kommunene kommer til å minke 
de neste ti årene. Dette skyldes hoved-
sakelig kombinasjonen av økt arbeids-
kraftbehov og en arbeidsstyrke som ikke 
vokser på grunn av aldring i befolkningen. 
Tre fjerdedeler av kommunene vil oppleve 

og effektivisering særlig innen industri, 
landbruk og marin sektor vil fortsette, 
og ha negativ betydning for bosettingen i 
 distriktene. 

Perioden fram til 2018 vil preges av 
at stadig flere arbeidstakere vil jobbe i 
tjenestesektoren. Beveger vi oss fra sentrum 
mot periferi, blir tjenesteyting rettet mot 
næringslivet mindre omfattende, mens 
den personrettede tjenesteytingen vil dom-
inere. Når framskrivingene viser at forret-
ningsmessig tjenesteyting vil vokse sterkt 
mens privat tjenesteyting vil reduseres 
understreker dette sentraliseringen.

Kompetansen samles i sentrene
I Nord-Norge vil 27 av i alt 88 kommuner 
få befolkningsvekst i den kommende tiårs-
perioden. Veksten vil vesentlig komme i 
byer, men også administrasjons- og under-
visningssentra vil få flere innbyggere. 
Fiskerikommunene i Finnmark, noen 

av kystkommunene i Troms og de minst 
 sentrale kommunene i Nordland vil få 
størst nedgang i folkemengden. 

De demografiske og sysselsettings-
messige endringene gjør det nødvendig 
med økt innflytting til mange kommuner 
for å bremse befolkningsnedgangen. 
Dermed blir det en sentral utfordring for 
distriktskommunene å legge til rette for 
at unge voksne skal finne det attraktivt å 
bosette seg i disse kommunene.

Utviklingen på arbeidsmarkedet vil føre 
til at arbeidskraften i stadig større grad blir 
konsentrert til vekst- og administrasjons-
sentrene. Mismatchproblemer kan også 
bli vanlige, når arbeidsstyrkens kvalifika-
sjoner endres saktere enn kravene i ledige 
stillinger. Endringene i næringsstrukturen 
framtvinger dermed større mobilitet – ikke 
bare geografisk, men også mellom yrkene.

Behovet for ny arbeidskraft vil øke i 
kunnskapsintensive yrker. Det samme 

Flere må flytte på seg for å få størst mulig samsvar mellom behov og etterspørsel i arbeidsmarkedet. Da er det både snakk om geografisk forflytning og flytting fra ett yrke til et annet.

Kilde: SSB

at tilgangen til arbeidskraft som bor i 
 kommunen vil reduseres. Over halvparten 
av kommunene vil i perioden 2008-2018 
oppleve stor eller moderat knapphet på 
arbeidskraft, og fire av ti får både økt etter-
spørsel etter arbeidskraft og nedgang i 
 arbeidsstyrken. 

Har vi ressurser nok?
Kommuner med en stor andel eldre vil i 
voksende grad trenge arbeidskraftsinten-
sive pleie- og omsorgstjenester. Samtidig 
kan aldringen føre til smalere nærings-
virksomhet når mengden ung arbeidskraft 
reduseres. En eldre befolkning vil føre 
til at man i disse kommunene kan flytte 
 arbeidskraftressurser fra tjenester innen 
undervisning og barnehager til eldrepleie. 
Samtidig vil nedgangen i arbeidsstyrken 
redusere kommunens skatteinntekter og 
overføringer og dermed true finansieringen 
av pleie- og omsorgstjenestene. 

Den vedvarende knappheten på arbeids-
kraft aktualiserer mange spørsmål. Hvor 
mange sentra skal landsdelen ha? Skal 
man jobbe mot sentraliseringen – eller skal 
man tilpasse seg? 

Når arbeidskraftsressursene blir 
knappe, betyr en geografisk spredning av 
disse ressursene mangel på arbeidskraft 
overalt, også i vekstsentrene – hvor pleie-
behovet volummessig øker mest. Man må 
også finne løsninger som sikrer og finans-
ierer helse- og pleietjenestene i distrikt-
ene, der et redusert antall yrkesaktive vil 
svekke det økonomiske fundamentet. For 
å redusere framtidige mismatchproblemer 
blir utdanning og kompetanseutvikling de 
viktigste virkemidlene for å gi Nord-Norge 
tilgang på etterspurt og relevant kompe-
tanse av høy kvalitet.
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Et av de mest markante resultatene fra 
framskrivingene av den økonomiske 
aktiviteten i Nord-Norge de neste 10 
årene, er akselerasjonen i overgangen til 
tjenestesamfunnet. Den store økningen 
i etterspørsel etter arbeidskraft kommer 
innenfor helsetjenester, undervisning og 
forretningsmessig tjenesteyting. Samlet 
sett vil offentlig sektor og forretningsmes-
sig tjenesteyting etterspørre 21.500 flere ar-
beidstakere i 2018 enn i dag. 80% av denne 
økningen vil komme innenfor tjenester 
som det offentlige i dag er hovedtilbyder 
av. Samtidig vil landbruket, marin sektor, 
bygg og anlegg og privat tjenesteyting avgi 
arbeidskraft og ha behov for 8.000 færre 
arbeidstakere i 2018 enn i dag. 

En kan spørre om dette er en utvikling 
som kommer helt av seg selv, eller om det 
er påkrevd med noen grep fra næringsliv, 
privatpersoner, politikere og byråkrati for 
at den skal bli realisert? Svaret er både òg. 

Offentlig vekst
Offentlig sektor vil vokse nesten uansett 
hva vi gjør. Stat og kommune er forpliktet 
til å sørge for lovpålagte tjenester, og i siste 
instans blir det statens oppgave å sørge 
for tilstrekkelig arbeidskraft til å oppfylle 
offentlig sektors forpliktelser. Lønns- og 
arbeidsbetingelser vil være virkemidler 
som kan trekke arbeidskraft til sektoren. 
Økte lønninger i offentlig sektor kan igjen 

Kulturtilbudet er en  av flere faktorer som spiller inn når lokalsamfunn og regioner skal tiltrekke seg nødvendig arbeidskraft og kompetanse.

Figur 14:  Attraksjonskraft for nordnorske  
kommuner.
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fortrenge privat virksomhet eller bidra til 
å redusere lønnsomheten i privat sektor.  
I tillegg til næringenes konkurranse om ar-
beidskraften vil også konkurransen mellom 
regionene skjerpes. En regions attraktivitet 
vil være avgjørende for om man klarer å 
tilrekke seg nødvendig arbeidskraft.

Det økte arbeidskraftbehovet tvinger 
også fram tiltak for å effektivisere driften 
og redusere behovet for bemanning i 
 kommunene. Oppretting av interkommu-
nale selskap, kommunesammenslåinger 
og endring av organisatoriske regioner vil 
kunne være grep som blir tatt. Befolknings-
mengde, skatteinngang og bærekraften i 
næringslivet må være på et visst nivå for at 
kommunene skal klare å opprettholde det 
offentlige tilbudet. Dermed er det rimelig å 
anta at veksten i offentlig sektor også vil gi 
økt sentralisering i landsdelen.

Regionale marked viktig
Hvis forretningsmessig tjenesteyting 
– med KIFT-sektoren – skal vokse i lands-
delen, må det være et sterkere ønske og en 
større bevissthet om dette. I motsetning 
til offentlig sektors tjenestetilbud, krever 
ikke disse tjenestene at bedriftene er lokal-
isert i kommunen, regionen eller lands-
delen. De kan i prinsippet ligge hvor som 
helst. Mange nordnorske bedrifter innen 
forretningsmessig tjenesteyting er i dag 
avdelingskontorer for større nasjonale og 
internasjonale konsern. Her kan nevnes 
KPMG og Ernst & Young. Det samme finner 
vi innenfor forskningsbaserte bedrifter, der 
både Norsk institutt for naturforskning, 
Norsk institutt for kulturminneforskning 
og Norges Geografiske Undersøkelser har 
lokale avdelinger i Nord-Norge. 

På den andre siden finner vi også 
bedrifter med solid forankring i Nord-
Norge, som Bedriftskompetanse, som har 
opprettet avdelinger i de største byene 
sørpå. Det nasjonale forskningsinstituttet 
 NOFIMA (inkluderer blant annet tidligere 
Fiskeriforskning) har hovedkontor i Nord-
Norge og flere lokale avdelinger rundt om 
i landet. I databransjen ser en stadig eks-
empler på at lokale firma som gjør det bra 
 eller har nyskapende ideer, blir kjøpt opp 
av nasjonale eller internasjonale aktører. 
Ofte beholdes arbeidsplassene og komp-

etansen lokalt, men dette er ingen selvfølge 
når eierne sitter et helt annet sted. I dette 
markedet kan nordnorske aktører påvirke 
utviklingen selv. 

Hjemmemarkedet er gjerne for lite for 
bedrifter av en viss størrelse innen for-
retningsmessig tjenesteyting. De fleste må 
også operere på det nasjonale eller inter-
nasjonale markedet. Det kan imidlertid 
være avgjørende å ha en god basis i hjemme-
markedet. Kjennskap til lokale forhold 
og gode nettverk vil gi KIFT-bedrifter et 
komparativt fortrinn på hjemmemarkedet 
i forhold til de som kommer utenfra. 
Lokalt næringsliv, politikere og byråkrater 
kan bidra til at KIFT-bedriftene får ut-
nytte disse fordelene lokalt og får et bedre 
utgangspunkt for å vokse nasjonalt og 
internasjonalt. 

Det betyr ikke at lokale KIFT-bedrifter 
skal ha fortrinn, men at de blir inkludert 
når tilbud går ut og får anledning til å del-
ta i anbudskonkurransene. Dette krever at 
lokalt næringsliv og offentlige etater hold-
er seg oppdatert på kompetansen og det 
forretningsmessige tjenestetilbudet som 
finnes i regionen og inkluderer dette når 
de skal velge tjenesteleverandører. 

Offentlige instanser kan bidra til 
kunnskapsoppbygging ikke bare i, men 
også om regionen. Et godt eksempel er 
Nordland fylkeskommune som blant 
 annet støtter Kunnskapsparken i Bodø i 
utgivelsen av Indeks Nordland. 

Med EUs tjenestedirektiv vil handel 
med tjenester over landegrensene blir 
friere. Det betyr formelt sett økt konkur-
ranse innenfor tjenestesektoren. Et solid 
hjemmemarked vil da kunne være et viktig 
konkurransefortrinn for tjenesteytende 
bedrifter som er avhengig av et større 
marked. 

Kompetanse for å konkurrere ute
Framskrivingene av den økonomiske 
 aktiviteten viser at satsingsområder som 
marin sektor, reiseliv og petroleum ikke 
vil være de store driverne for antall nye 
arbeidsplasser i Nord-Norge. Betydningen 
av disse næringene ligger først og fremst 
i at vi kan utnytte ressurser og fortrinn 
til å skape attraktive arbeidsplasser og 
lønnsomme bedrifter som er konkurranse-

Utviklingen kan påvirkes
Den sterke veksten i offentlig sektor er styrt av den demografiske utviklingen og vil komme uansett. 
For å sikre vekst i de kunnskapsintensive næringene i landsdelen må offentlige og private aktører ta 
i bruk kompetansen i de regionale bedriftene. Med et vedvarende behov for arbeidskraft fram mot 
2018 vil en regions attraktivitet være avgjørende for å tiltrekke seg nødvendig arbeidskraft. 

dyktige globalt.For disse sektorene er det 
tilgangen på riktig kompetanse som vil 
være avgjørende for deres konkurranse-
evne i det internasjonale markedet. 

Også industrien har blitt mer globali-
sert og konkurranseutsatt det siste tiåret. 
Næringen har også vært gjennom om-
fattende omstillingsprosesser. Nedbygg-
ingen av industrien vil flate ut de neste 
årene, og sektoren vil ha behov for rundt 
13.500 arbeidstakere om ti år. Omstill-
ingene vil resultere i en mer effektiv og 
konkurransedyktig nordnorsk industri i 
2018. 

Industrien i Nord-Norge dreier i retning  
produksjon av varer som trenger høyt 
kvalifisert arbeidskraft. Skal nordnorsk 
industri hevde seg i framtiden, må vi ha 
teknologisk kompetanse på høyt internas-
jonalt nivå. Dermed blir det viktig at Norge 
klarer å være et attraktivt arbeidsmarked 
for kvalifisert industriarbeidskraft i framti-
den. Mot 2018 vil sysselsettingen i indus-
trien bevege seg fra metaller og mineraler 
mot verfts- og verkstedsindustrien. I tillegg 
vil næringsmiddelindustrien knyttet til 
landbruket vokse.

Vi trenger attraktive regioner! 
Det er mye som tyder på at de siste årenes 
knapphet på arbeidskraft vil være gjeldene 
trend i lang tid framover. Tidligere foku-
serte man på å skape flere arbeidsplasser 

for å stanse eller stimulere flyttestrømmer 
 mellom regioner. Nå er situasjonen snudd 
på hodet, med riktig og kvalifisert arbeids-
kraft som den begrensende ressursen.

Framskrivingen av arbeidsstyrken i 
Nord-Norge viser at den vil flate ut på et 
nivå rundt 238.000. Samtidig vil vi ha be-
hov for 236.500 arbeidstakere fram mot 
2018. Tar vi hensyn til at noen til enhver 
tid vil være ledige betyr det at landsdelen 
trenger all den arbeidskraft vi klarer å 
 generere selv, og vel så det. Landsdelen må 
derfor fokusere på sin attraktivitet og tenke 
rekruttering i et langsiktig perspektiv. 

NHOs attraktivitetsbarometer fra 2007 
konkluderer med at velfungerende bo- og 
arbeidsmarkedsregioner er nøkkelen til 
 attraktivitet - og dermed til befolknings-
vekst. Nettoflyttingen mellom regionene 
i Norge er utgangspunktet for å måle 
 regionenes attraksjonskraft. Her kan man 
skille mellom flytting som skyldes arbeids-
markedet og flytting som skyldes stedlig 
attraksjonskraft. Flyttingen som skyldes 
stedlig attraksjonskraft er grunnlaget for 
å rangere regionenes attraktivitet. Med 
denne enkle modellen kan man identi-
fisere regioner som har evne til å tiltrekke 
seg flere innbyggere, gitt endringene i 
regionens arbeidsmarked. Dermed kan 
regionene rangeres etter sin attraksjons-
kraft. Differansen mellom regionens netto 
innflytting og forventet netto innflytting 

benyttes som attraktivitetsindeks. Blant 
de faktorene for stedlig attraksjonskraft 
en har fokusert på og som påvirker denne 
positivt kan nevnes;
•  antall mennesker som bor i en region
•  hvor mange som jobber i  

restaurantbransjen 
•  pendling til/fra andre regioner
•  vekst i befolkning og næringsliv i  

naboregioner
Dette betyr at kommuner og regioner kan 
legge til rette for å øke attraktiviteten sin 
f.eks. ved å ha gode utelivstilbud, og gode 
transport- og kommunikasjonsforbindelser 
til naboregioner. Det er også bra for en 
 region om naboregionen vokser. 

Et moment som ikke er vektlagt sterkt i 
attraktivitetsbarometeret til NHO er betyd-
ningen av et mangfoldig arbeidsmarked. 
Her kan opprettelsen av arbeidsplasser 
innenfor petroleumsindustrien spille en 
viktig rolle, ikke i kraft av at den med-
fører mange nye arbeidsplasser i Nord-
Norge, men at den tilfører en ny type 
 arbeidsplasser som krever kompetanse og 
gir utfordringer. 

Sett i lys av den kraftige økningen i 
arbeidskraftbehovet som forventes i hele 
landet, blir det å skape regioner som det 
er attraktivt å bo i en stor utfordring for 
landsdelen. I kampen om arbeidskraften 
må det tas grep for å gjøre regionene 
 attraktive.
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